JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
megtartott soron kívüli nvilvá nos üléséról

2019. január 23. napján

Az ülés helye:

Városháza Nagierme (Békés. Petőfi u. 2.)

Jelen

Izsó Gábor polgániiester. Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor, Deákné Domonkos
Julianna, Mucsi András. Rúcz Attila képviselő.

vannak:

Igazoltan volttávol: Pásztor Szidónia, Balázs László, Koppné dr. Hajdú Anikó, dr. Gosztolya
Ferenc és dr. Seres István képviselő.
Tan ácskozási /ogal vett részt
Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Az ülés kezdésének időpontia:

7.40 h

Izsó Gábor polgánnester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 6 f’őjelen Van. így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2v:’apirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a meghívóban
szereplő napirendi pontot.
Szavazás elől! megállapílolín, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: 6f6.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testületének
1/2019. (L 23.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2O9. január 23. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint Fogadta el:
NAPIRENDI PONT:
T;il;,izos ükw
1. Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
Előíerieszíő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Pályázat benyújtása kiegyenlítő hérrendezési alap támogatásra

Írásos elö’terjeszlés csatolva ajegyzőkön;’vhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés»

pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet megtárgyalt a
Pénzügyi Bizottság is. és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szara:ás eláll niegóHapílolia, Izo,n’

ci

.carazásnál felenlévő képviselők száma: 6f7L

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkornzánpzat Kép viselő-testületének
2/2019. (L 23.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet 1.12 pont szerinti
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. január btöl 50.000
forintban állapítja meg, melyről az önkormányzat 2019. évre szóló költségvetési
rendeletében is rendelkezik, illetve biztosítja a fedezetet.
3.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hagy a
pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
latáridö:
2019. január 25.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: További napirendi pont nem volt. így megköszönte a részvételt ás a
soron kívüli nyilvános ülést 7 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította.

K. m. f.

/Ló 9áhor
„fwlgáVmester

Tárnok Lászlóné
jegyző

