
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 2./2019. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.január 23-
én 14.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó 
Csilla képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Szabó Péter alpolgármester  
Hiányzik igazoltan: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:   
1.) Döntéshozatal a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtásáról 
2.) Előterjesztés felnőtt háziorvosi, házi  gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Dr. Kun Gazda Melinda 
és Öveges János képviselők jelezték távolmaradásukat. 
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A  képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták a 
napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna képviselőt. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül - elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
1.) Döntéshozatal a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtásáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a belügyminiszter 
pályázatot hirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” a költségvetési törvény 
alapján. 2019.január 14-én tették közzé a pályázatot, amelynek célja, hogy a hivatalokban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. A költségvetési törvény 
alapján 2019.évre a köztisztviselői illetményalap mértéke 38.650,-Ft, amely összegtől a 
képviselő-testület eltérhet és magasabb összeget is megállapíthat. Az eltérést azonban az 
önkormányzatoknak saját bevételei terhére kellett biztosítaniuk.  
Ez az első olyan pályázati kiírás, amikor az emeléshez központi támogatás igényelhető. 
Az igénylésnek vannak feltételei: a település egy lakosra jutó adóerő képessége ne 
haladja meg a 38.000 Ft,-ot - nálunk nem haladja meg - illetve csak a költségvetési 
törvény melléklete szerinti elismert hivatali létszám után igényelhető, ami nálunk 6,2 fő, de 
jelenleg 8 fő köztisztviselővel tudjuk megoldani az ellátandó feladatokat.  
Az igénylés további feltétele még, hogy az önkormányzat vállalja, hogy az illetményalapot 
2019.évre vonatkozóan (2019.január 1-től) a költségvetési törvényben rögzítetthez képest 
legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg. Saját 
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, de ahhoz további állami 
támogatás nem igényelhető. A köztisztviselői illetményalap egyébként 2008.év óta 
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változatlan, vagyis 38.650,-Ft, mi is ezt alkalmazzuk azóta is. Azt tudjuk, hogy vannak 
olyan települések, ahol évek óta az illetményalap 45-65 ezer forint között mozog. A 
támogatás vissza nem térítendő támogatás, a 2019. január- november havi illetményekhez 
használható fel, illetményre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra. 
Önkormányzatunk esetében 800.000 forint/fő/év kiegészítő állami támogatás nyerhető. 
Ezek alapján 4.960.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk. A jogszerűen 
benyújtott igénylések esetében nincs mérlegelés, a pályázat sikeresnek minősül. A 
köztisztviselők illetményének meghatározása az illetményalap figyelembevételével, a 
képzettség, végzettség valamint a közszolgálati jogviszony időtartamához kapcsolódó 
szorzószámokkal történik. A középfokú végzettségűek esetében az alap besorolás során 
kialakuló bér nem éri el a garantált bérminimumot, ezért azt ki kell egészíteni. A 
pályázatban vállalandó 20%-os illetményalap emelés a középfokú végzettségűek közül 
többek esetében csak a számolt illetményük és a garantált bérminimum (2019-ben bruttó 
195.000,-Ft) közötti különbséget csökkenti. A pályázat segítségével a 2019-es évben 
történhet pozitív változás köztisztviselői bérek vonatkozásában, ezért javasoljuk annak 
benyújtását. A megemelt illetményalapról rendeletet is kell alkotni a testületnek, legkésőbb 
a költségvetési rendelet megalkotásáig, visszamenőleges hatállyal 2019.január 1-ig. A 
pályázatot legkésőbb 2019.január 25-én kell benyújtani. Az előterjesztés szerint az 
elbírálás határideje 2019.február 28. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: A támogatás benyújtásával és az illetményalap 
megemelésével keletkezik-e kötelezettségünk a jövő évi illetményalap meghatározásával, 
az emelt összeg megtartásával kapcsolatban? 
 
Szántód László jegyző: A pályázat nem írja elő feltételként azt, hogy vállalni kell a 2020-as 
évre is az emelt összegű illetményalapot. A 2020.évre vonatkozó illetményalapot a 
központi költségvetésről szóló törvény fogja majd meghatározni és nincs még 
információnk arról, hogy jövőre lesz-e újra ilyen bértámogatási pályázat. Jelenlegi 
ismereteink alapján a Képviselő-testület – költségvetési helyzetére tekintettel - dönthet 
majd a jövő évi illetményalapról a 2019.évi mértékhez képest mindkét irányba, 
figyelemmel a költségvetési törvényben maghatározottakra. 
 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéshez kapcsolódóan?  
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az 
előterjesztés szerint.  
Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a „Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására” és a központi költségvetési törvényben foglaltakhoz képest 2019.évre 
a köztisztviselő illetményalapot 46.380,-Ft-ban határozza meg az előterjesztésben 
foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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2./2019.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy részt kíván venni a belügyminiszter által a „Kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot a 
Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. 
törvényben rögzítettekhez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 
46.380-,Ft-ban állapítja meg 2019.évre vonatkozóan. 
A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 
Önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott 38.650,-Ft 
mértékű illetményalapot alkalmazta 2018.július 1-jén. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és a pályázat benyújtására. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2019.január 25. (a pályázat benyújtására) 

 
2.) Előterjesztés felnőtt háziorvosi, házi  gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásáról 
 
Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy településünkön a 
gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatokat 2017.január 1-től az Országos 
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el. A céggel létrejött feladat-ellátási szerződés alapján a 
hozzájárulásunk mértéke jelenleg 50,-Ft/lakos/hó. 2017-ben Veszprém város 
hozzájárulásával kapcsolódtunk be a központi orvosi ügyeleti ellátásba. Veszprém és több 
település 2016-ban bízta meg az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-t a feladatok 
ellátásával, mely szerződés 2019. április 30-ig van érvényben. Csatlakozásunk során mi 
nem Veszprém várossal, hanem a szolgáltatást biztosító céggel kötöttünk feladat-ellátási 
megállapodást. A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szerződés április 
30-i lejár. 
Ezzel kapcsolatban keresett meg bennünket Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és kérte, hogy döntsünk arról, hogy az ügyeleti feladatokat át kívánjuk-e 
adni részükre 2019.május 1-től. A tájékoztatás alapján az új szolgáltató 2019.május 1-től 
végzi a tevékenységet 1 év időtartamig. 
A mellékelt megállapodás-tervezet tartalmazza az ügyeleti feladatellátás felekre vonatkozó 
szabályait. Amennyiben az Egészségügyi Alapból történő finanszírozás nem fedezi a 
költségeket, úgy lakosságarányosan hozzájárulást kell fizetnünk. Ennek konkrét 
mértékéről még nincs információnk, függ -többek között- a lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás eredményétől. Tudomásunk szerint a korábbiaknál magasabb, 90,-Ft/lakos/hó 
körüli összeg várható a következő időszakra vonatkozóan. A hozzájárulást a korábbiaktól 
eltérően nem a szolgáltatónak, hanem Veszprém önkormányzatának kell megfizetnünk.  
Javaslom, hogy az ügyeleti ellátási feladatainkat adjuk át Veszprém Megyei Jogú 
Városnak és fogadjuk el az erre vonatkozó feladat-ellátási szerződést. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az 
előterjesztés szerint.  
Aki támogatja, hogy az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a felnőtt háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat 2019.május 1.napjától átadjuk Veszprém Megyei 
Jogú Város részére és az erről szóló feladat-ellátási szerződést elfogadja az 
előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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