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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

1/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. január 22. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Hatos Csaba képviselő 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2019. (I. 22.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 22-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Belügyminisztérium által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” kiírt pályázaton való 

részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pontra. Rendkívüli ülést kell tartanunk, a minisztériumtól kaptunk egy pályázati lehetőséget, 

rövid beadási határidővel, a jövő heti rendes ülés már késő lenne. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadom 

a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Belügyminisztérium pályázatát adnánk be a Polgármesteri Hivatal munkatársainak bérkompenzációjáról. A 

köztisztviselői illetményalap 10. éve változatlan, melyet tavaly a testület felemelt 50.000 forintra. Idén lehet pályázni, 

a hivatal 6,53 fős finanszírozott létszámára leosztva 2.6 millió forintra. A hivatalba jelenleg nem vagyunk ennyien. Így 

az önkormányzat által adott támogatás összege ennyivel csökkenne. A beadási határidő január 25., ezért kellett 

rendkívüli ülés. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2019. (I. 22.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium 2019. január 14. 

napján kiírt Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázatát és a pályázat beadásáról döntött. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest legalább 20 

%-kal emelt összegben állapítja meg a 2019. évre a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 

benyújtsa, valamint az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetési rendeletében a Fertőrákosi 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményét jelen határozatban foglaltaknak megfelelően szerepeltesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. január 25., illetve az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének elfogadásáig 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


