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JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 24-én, 10:00 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2. emeleti díszterme
Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika, Horváth Gábor, Szarka
Anikó, képviselők /4 fő/
Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző
Meghívott vendégek: Lakosság részéről: Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző
Vlasich Krisztián polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Vlasich Krisztián polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen
van, a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést megnyitja.
Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a
jegyzőkönyv hitelesítőjére.
A képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
1/2019. (01.24.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyv
hitelesítőjének Szarka Anikó képviselőt elfogadta.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
A képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
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2/2019. (01.24.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés napirendjét
elfogadta.
1. Döntés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igényléséről
2. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont
Döntés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igényléséről
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét
képezi. Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják a pályázat
benyújtását. Elmondja, hogy 10 éve nem változott a köztisztviselők illetményalapja, van olyan
köztisztviselő a hivatalban, aki hozzávetőlegesen bruttó 70.000 Ft-ot keresne, ha nem lenne a
garantált bérminimum. Ez a pályázat, most arra ad lehetőséget, hogy 2019-ben 20%-al
megemelhető legyen az illetményalap. Minden évben a hivatal költségvetéséhez a társult
településeknek kell hozzájárulást biztosítani a költségvetésben, de egy esetleges nyertes
pályázat esetén a hozzájárulás összege csökkenne, ezáltal az egy későbbi költségvetési rendelet
módosításkor felszabadítható.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Szarka Anikó képviselő kérdezi, hogy a hozzájárulás mértékének csökkenése miatti
különbözet összegét hogyan lehet felhasználni a későbbiekben, valamint ez a pályázat csak a
hivatal dolgozóira vonatkozik, vagy az önkormányzati dolgozókra is? Okozhat-e a növekedés
bérfeszültséget a dolgozók között?
Kiegészítésként elmondja, hogy nem találja szerencsésnek az önkormányzati választások előtt
egy ilyen jellegű költséget a következő testületnek bevállalni. Mi lesz, ha a 2020-as évben ezt
a bért utána tartani kell?
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy egyelőre még az eredeti összeggel kell tervezni a
költségvetés elfogadásakor, de ha nyer a pályázat, akkor lehet módosítani a rendeletet, és az
összeget más területen lehet felhasználni, akár fejlesztésekre is.
A pályázat csak a köztisztviselői illetményalap emelését támogatja, közalkalmazottakra és a
munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókra nem vonatkozik.
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A pályázati feltételek megismerése után átnézte és felülvizsgálta a köztisztviselők jelenlegi
béreit, s úgy alakította a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hogy ne alakuljon ki
bérfeszültség.
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a pályázat csak a 2019-es évre
vonatkozik január 1-jétől november 30-ig. A jelenlegi információk szerint a 2020-as évben a
2020-as központi költségvetési törvény szerinti illetményalap lesz a meghatározó. Ha jövőre ez
a pályázati lehetőség adott lesz, akkor a testület dönthet úgy, hogy újra megpályázza a
támogatást.
dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a központi költségvetést
október – november hónapban már elfogadják. Ekkor már lehet látni, hogy a pályázati lehetőség
biztosítva lesz-e a 2020-as évben. Véleménye szerint a kiegészítő támogatásokat ritkán veszik
ki a költségvetésből, inkább módosítják. Úgy gondolja, a kormányzat is érzi, hogy a
köztisztviselők bérét rendeznie kell valamilyen módon. Ez most egy ilyen megoldás, de még
nem általános.
Hárominé Orbán Erika alpolgármester kérdezi, hogy minden település pályázhat-e a
támogatásra?
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a támogatásra a 38.000 Ft-ot meg
nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó
települési önkormányzatok jogosultak. A támogatás a központi költségvetési törvény
vonatkozó pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe.
dr. Balogh László jegyző kiegészítésként hozzáteszi, bízik benne, hogy ez az emelés megtartó
erő lesz, és a hivatal dolgozói itt maradnak, nem keresnek másik állást jobb fizetés miatt. Ez
nem egy komoly emelés, inkább jelzés értékű, de szükséges. Motiváló erő is lehet a pontosabb,
precízebb feladatellátáshoz.
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy örül ennek a pályázati lehetőségnek. Jegyző
által a pályázatról kapott részletes tájékoztatás, valamint a bérek felülvizsgálata után, úgy
gondolja, hogy a pályázatot támogatni kell, de körültekintően kell eljárni.
Megdöbbenését fejezi ki azért, mert az év elején 2 köztisztviselő is kérte közös megegyezéssel
a felmondását. Úgy gondolja, 2018 év végén a lehetőségeikhez mérten próbálták mindenkinek
megköszönni a munkáját, és ezzel tovább motiválni őket. A hivatal felújításával méltó
környezetet alakítottak ki a feladatellátáshoz. Bízik benne, hogy ez a plusz emelés további
motivációt eredményez, és a jelenlegi gyengeségek, hibák javításra kerülnek és a kollégák
lojalitása is növekedni fog.
Úgy gondolja, - a pályázat eredményességének függvényében - a hozzájárulásból felszabaduló
saját összeget, ha lehetőség engedi, akkor a fejlesztésekre kellene fordítani.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását.
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A képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
3/2019. (01.24.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 2018. évi L. tv. 3.
melléklet I. 12. pont alapján pályázatot nyújt be a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy 2018. július 1-án a költségvetési törvényben
meghatározott illetményalapot alkalmazta az illetmények megállapításánál.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2019. január 25.

2. Napirendi pont
Egyebek
Térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződésének jóváhagyása
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy a városban üzemelő térfigyelő rendszer
sajnos egyre többször meghibásodik, mely jelentősen akadályozza a felmerülő bűnüldözési
munkáját a rendőrségnek. Sajnos az elmúlt időszakban több alkalommal rongáltak meg
ismeretlenek önkormányzati vagyontárgyakat és a kamerarendszer meghibásodása miatt a
felderítés nem volt eredményes. Éppen ezért haladéktalanul szükségesnek tartja egy
karbantartási szerződés megkötését, annak érdekében, hogy a rendszer folyamatosan
üzemképes maradjon.
Dr. Balogh László, jegyző elmondja, hogy a hivatal ajánlatot kért több gazdasági szereplőtől,
melynek során a Castrum Sec Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlatának pozitívuma az is,
hogy komplett javaslatot készít igény esetén a várost lefedő kamerarendszer kialakítására és az
anyagárat leszámítva, annak telepítési költségét is vállalja a karbantartási szerződés keretében.
Mindezekre figyelemmel javasolja a képviselő-testületnek a kiosztott szerződés-tervezet
jóváhagyását egy éves határozott időtartamra.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szerződés-tervezet jóváhagyását.
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A képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
4/2019. (01.24.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a határozat mellékletét
képező szerződés-tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza polgármesterét hogy a karbantartási
szerződést 1 éves határozott időtartamra a Castrum Sec Kft,-vel (9700 Szombathely, Körmendi
út 92,) megkösse.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László, jegyző – a szerződés megkötésére
Határidő: 2019. január 25.

Vlasich Krisztián polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését
10:30 órakor berekesztette.
Kelt, mint az első oldalon

Vlasich Krisztián
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Szarka Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő
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