
Bokor Kiizs69 Onkorminyzata
K6pvisel(i-testiilel6nck

l. szimri

jegyz6kiinlve

$g4!!!!i-Bokor Ktizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019. januir 24. napjin
megtartott nyilt iil6s616l



.tf.GYZox0Nyv

K6sziilt: Bokor Ktizs6g Onkorm5nyz:ta K6pviselo-testiiletenek 2019. januSr 24. napjAn a Bokori
VenddghSzban megtartott til6serol.

Jelen vannak Hegediis Pril polg6rmester
Maczk6 L5szl6 k6pviselo
Szepcs Pdter kepvise lo

Tandc skoz6si jogsal 16szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Heeediis P6l polq6rmesler kdszdntdtte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok k6ztil Engel
Kriszina alpolg6rmester 6s Baros Erzs6bet k6pviselo igazoltan t6vol maradt, a testiilet hatirozatkdpes.
Megk6rdeae, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pvisekik egy€t6rtenek-e, van-e javaslat
tovribbi napirendi pont felvdtelere. A testtilet egyhangtlag elfogadta a meghiv6ba foglalt napirendet.

l\a irerd

1 . PtiyAzat benytjt5sa kiegyenlito bdrrendezdsi alap temogat6sra
Eloterieszto: dr. 'l'urza Csaba J6zsef jegyz6

N irend tiir l6sa

Hegediis P6l poletmpslqr felk6rte dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6 urat, hogy t5jdkoztassa a k6pvisel6-
testiiletet a napirendi ponttal kapcsolatban

Dr. Turza Csaba J6zsef iesyz6 elmondta , hogy a beltigyminiszter p|lytoatot hirdetett kiegyenlito
b6rrendezdsi alap t6mogat6sira ( 1. szimri mell6klet ).
A pilyizat keret6ben lehetosdg nyilik a szer6nyebb anyagi helyzetfi teleptil6si tinkorm6nyzatok
sz6m6ra is, hogy a k6ztiszvisel6i b6rek rendez6se 6rdek6ben a hivatalokban foglalkoaatott
kciztisztvisel<jk illetm6nye megemel6sre keriiljdn. Ahhoz, hogy a Miitraszol6si hivatalban 6s a

Cserhitszentiv6ni kirendelts6gen dolgoz6 ktiztisztvisel6k fizetdsemel6sben r6szesiiljenek,
sztiks6gesnek tartia a palyazal benyrijtis6t annil is inkibb, mivel hosszri 6vek 6ta nem tdrtdnt
b6remel6s.
A palyazat benytjtes6nak felt6tele, hogy 2019. janu6r 1-t6l kezd6d6en a k6pvisel6-testiileteknek
v5llalniuk kell, hogy a jelenlegi 38.650 Ftos illetm6nyalapot 20olo-kal emelt dsszegben legalibb
46.3 80 Frban 5llapitj6d meg.
A pilyizat benyfijtesir6l a k6zcis dnkorm5nyzati hivatal dnkorminyzatainak kiildn kell ddntenitik,
mely ddnt6sek<il sz6l6 hatiirozatok a pilyizzt mell6kletei. A p1lybzzt benyfjt6s6nak hat6rideje 2019.
januiir 25.

A Polg6rmester Ur megk6sz6nte a JegyzS Ur elote{eszt6s6t. K6rte k6pvisel<ik dszrev6teleit,
hozzAsz6l{sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A K6pvisel6-testi.ilet egyhang ag - 3 igen szavazattal -, az alAbbi hat6rozatot hozta:

Bokor Ktizs6e Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I l20l9.(1.24.\ szdm ri hat6rozata
pilydzat benyfjtisa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap timogat6sra
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A K6pviselo-testtilet tagiai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete, mint ddnt6shoz6 test0let irgy
hatarozott, hogy pilyrizatot nyrijt be Magyarorszig 2019. 6vi kdzponti



ktiltsdgvet6serol sztil6 2018. dvi L. ldrviny 3. melliklet l.12.pontja szerinti
kieg_v--e n lit6 b6 rre n dez6si al a p ti m o gatisi ra.

A k6pviselGtestiilet villalja. hogy az illetm6nyalapot 2019. 6vre vonatkoz6an -
2019. januer I -.i6tol kezdodoen a 201 8. 6vi L. torvenyben rdgzitctthez kdpcsl
(38.650 Ft) legalibb 20%-kal ernelt osszegben, azaz legalibb 46.380 forintban
6llapitja mcg.

Bokor Kcizseg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete felhatalmazza a polg6rmestert,
hogy- a pblyAzat benyijt6seval kapcsolatban a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye
meg.

Hat6rido: 2019. janu6r 25.
Felelos: Hegediis P6l polgSrmester

Tiibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgirmester [r megkdszonte a

r6szv6telt, ds az iil6st beziirta.

kmI.

He Piil dr. Turza ba J6zsef
polg5rmester
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Hegediis P6l

Engel Krisztina

Baros Erzs6bet

Maczk6 Liszl6

Szepes P6ter

'l'aniicskozisi 
iogqal rdszt vcsz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

l-akossdg k6rdbol rneqielent

Jelenl6ti iv

Bokor Kcizsdg Onkorm6nyzala Kdpviselo-testiilet6nek
2019. januir 21. napj6n meglartott testtileti iilds6re

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pvisel6

k6pvisel6
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Bokor Ktizs6g 6nkorm6nyzata Polg6rmester6t6t
3066 Bokor, Szabads6g 6t 14.

telefon: 321382-05 6: fax: 321382-026
e mail: csivan.koriegr zoseulrlgmail.com

M[(;HiV6

Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny 45. $-dban foglaltak
alapj6n Bokor Kdzsdg 6nkormAnyzata K6pvisel6-testiiler6nek i iil6s6t

2019, itnfir 24. naniin ( csiitiirttikiin ) 10.00 6nlra

6sszelrfvom

Az iilcs helye: Vend6ghdz tanicskoz6 tenle ( 3066 Bokor. Szabadsag utca 2.)

I . Prily6zat benyrijtrisa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap timogat6sra
eszrii: dr. Turza Csaba J6zsef JegyzoIlloteri

Megjelen6s6re, aktiv kozremtikddds6re feltdtlen szimitok'

Bokor, 20l9..ianu6r 1 8.

,"-g#'6-J
polgirmester
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,1. t:za*t, t'.,,Lubld

J6v{baryom:

//

Dr. P
Budapest,20 janwir,,l4'

PAr,vAzart lfffn-l,s

2A19.

A beltgyriniszter phlydzzltot hirda a Magyarorszfig 2O19. 6vi kdzponti k6lts6gvetdsdr6l sz6l6

2018.6vi L. t6rveny (a tov6bbiakban: Kvw.) 3. mell6klet I. 12. pont szerinti

Kiewe nlit6 b6rrendez6gi alao t{mogatisra.

6sszhangban
- az dllaurh6ztartlsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrveay (a tov6bbiakbac Aht.),
.. a kdzszolg6lati tisztvisel6k6l s2616 201 1. €vi CXCD(. t6w6ny
' az lllamhAztarlAsr6l sz6l6 t6rv6ny v6g€hajt6sir6l s2616 368/2011. (Xtr. 31.) Korm. rendelet

(a tovAbbiakban: Aw.)
rendelkez6seivel.

1. A prity{zat c6lja

A kdzszolgllati tisztvisel6kr6l sz0l6 2011. 4vi CXCIX. tOrveny 132. $ alapj{n az illetmdnyalap
Osszeget 6vente az 6llami ktiltsdgvet6sr6l sz6l6 tdrv6ny Allapiqia meg fry, hory az nem lehet
alacsonyabb, mint az el6z6 6vi illetrn6nyalap. A K\tv. 60. $ (1) bekezddse szanint az illekn6nyalap
2019. 6we 38 650 forintban keriilt meghat6roz6sra-
A Kvw. 60. $ (6) bekezd6se rdgziti, hory a helyi dnkorm6nyzat kdpvisel&testiilete rendeletben a
2019. 6vben a hivatalnril foglalkoztatott kddisztvisel6k vonatkoz6s6ban magasabb dsszegben
6llapithatj a meg az illetm€nyalapot.
A p{lyAzat keretdben lehet6s6g nyilik a szer6nyebb anyagi helyzet0 teleplll6si Onkorm6nyzatok'
sz6m6ra is, hory a ktiztisztvisel6i b6rek rendezdse erdek6ben a hivatatokban fogla.lkoztatott
k6ztisz.tvisel6k illetmenye megemeldsre ker j6n.

2. Keretdsszeg

A Kr4v. 3. mell6klet I. 12. pontja szeimti Kieg,enlitd b&rendezdsi alap jogclmer, a pily{zaii c6ha
11 0fi),0 milli6 forint 6ll rendelkezdsre.

3. PClyiz6k ktire

Pilydzatot a Kvtv. 2. mell€klet I. 1. a) pontja alapj6n tdmogat6sra jogosult, 38 000 forintot meg nem
haladd ery lakosra jut6 ad6er6-k6pesseggel rendelkez6, Onkorm6nyzati hivatalt fenntart6 teleptil6si
6nkorm6nyzatok nyujthatnak be.

i
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A tAmogat{s I Kvtv. 2. melleklet I. l. a) pontja szerinti elismert hivatali ldtsaim ut6n vehet6 ig6nybe.



A p6ly[z6 dnkorm6nyzat ad6er6-k6pess6gdt a Kvtv. 2. melldklet Kieg6vlt6 szabilyolq 1. c) pontja
szerint kell figyelembe venni.

Az ig€nyles felt6telek6nt a telepil6si 6akorn6nyzatnak vallalnia kell, hogy az illetuCnyalapot 2019.
6we vonatkoz6an (2019. janudr i -j&61 kezd6d6en) a Kvtv.-ben r6gdtetthez kdpest legaldbb 20%-kal
emelt 6sszegben, azzz leg lbb 46 380 forintban 6llapitja meg. Sajdt hat6sk<irben enn6l magasabb
6sszeg is meg6llapithat6, amely azonban tov6bbi 6llami tamogatris biztoslt6sAt nem eredmenyezi.

4. A timogatls form{je

A pdly6zat ker€tdben vissza nem t€ritend6 kdltsdgvet4si timogatris ig6nyelhet6.

5. A tlmogatls m6rt6ke

Az eg lakosrajut6 ad6er6.kdpess6gt6l ffigg6, differenci6lt trimoptis fajlagos dsszegei a k6vetkez6k:

Iekosre jut6 ail6

20 000 forint vaey kevesebb
20 001- 25 000 forint kdz<itt

25 001 - 27 500 fori:f k6ztitt 720 000 forint/I6/dv
27 50i - 30 000 foriot kdz6tt
30 001 - 32 500 forint kdzaitt 640 000 forint/f$ldv
32 501 - 35 000 forint ktiziitt 560 000 forint/f6l6v
35 001 - 38 000 forint kiizxitt 480 000 forint/Ibl€v

Ila 2018. jrilius l-j6n a hivatalban alkalmazott illetrn&ryalap a Kwv. 60. $ (1) bekezd6sdben szerepl6
6sszeg
a) 110%-6t nem haladta meg 69 a tlbllzat sznrinti fajlagos 6sszeg ig6nyelhA6,
b) az a) pont szerinti m6rt6ket meghaladta" de a 1209zo-tn ra €rte el, tgy a t{bl6zat sz€rinti fajlagos

dsszeg 7 SYo-t ig6nyelhet6,
c) 120%o-lt el€rte vagy meehaladta, rigy a t6bl6zat szerinti fajlagos 6sszeg 50%-a igdnyelhet6.

6. Pilyizatok benyfjt{sa

A phly{zati Matlap 6s a tovdbbi dokumentumok benyijtasa eleltmnikus rlton az ebr42 6nkorm6nyzati
inform6ci6s rendszeren (a tov6bbiakban: ebr42 renrlszer) keresztfil, az erre a c€lra kialakltott pAly6zati

feliileten tcindnik.

A plTyAzati adatlapot 6s a tovAbbi benyfijtand6 dokumentumokat paplr alapon a Kincst6r teniletileg
illetdkes Igazgat6Mga (a tov6bbiakban: Igazgat6sdg) rdszdre postai dton val6 megkiild6ssel vagy az

Igazgat6s6gon szem6lyesen tdrtdn6 leadassal lehet benyujtani eS/ eredeti 6s egr hitelesitett m6solati
p6ldenyban.

A benlujtrisi hatfridtit megrartottnak kell tekinteni, ha a he$ dnkormdnyzat legkds6bb az aldbb

meg1'e16lt haterDapokon elektmnikusan lezArta a pinyiz:;ti adatkrpot az ebr42 rendszerben, illewe a

p yAzatot a tov6bbi sz0ks6ges dokumentumokat postAra adta, vagy az lgazgat6s6gon szem6lyesen

leadta. A kiz6r6lag papir alapon benyijtott tdsogat6si ig6ny 6rvdnflelen.

A palyizati adatlap lezardsdnak 6s b€nvtitasamk hatdrideje:

- elektrodkus r6gzlt6s lez6r6sa: 2019. Janudr 25.

- paplr alapon tdrtdn6 benyujtAs: 2019. janufr 28. (az elektronikus rOgzltds lezirds6t kdvetd

munkanap).

E00 000 forint/fdl6v
?60 000 forinUl6/6v

680 000 forint/fd/6v



A hatlrid6k elmulasd6sa jogvcszl6.

7. Benyfijtand6 dokumentumok

A benyujtott prilyrlzatnak tartalmaznia kell:

Bcnytljtand6 dokumentumok

Benyujtris m6dja

E= elektronikusan,
P-papir alapon,

EP: elektronikusan 6s pap{r
alapon is

I Az ebr42 rendszerben kitdltijtt prflIyrflzati Adatlap
(kinyomtawa, al{kv 4 b6ly egz-6vel ell6tva)

EP

2.

A p(lyl.zat benyujtasdr6l s2616 k6pviselGtest0leti vagy
kdzgyiil6si hrtdrozrt hitelesitett m6solata, aoely
mrtdfiazza azt is, hogy az dnlormdnyzat vlllalja az
illetm6nyalap a Kvtv-ben rogzitelthez k6pesi legal6bb
20%-kal emelt <isszegben, azaz legal bb,16 380 forintban
tdrtdn6 meg6llapil6stit 2019. 6vre

EP

E. Eilnyp6tt6s

A pAly6zatok szab6lyszeriis6gi, lbrmai es tartelmi feltlvizs gllalfit * sziiksdges hi6nyp6tl6st az

Igazgat6sdg az Aw. 70. $ (3) bekezd6se 6s 83. $-a alapjdn v6gzi.

Amennyiben a feltilvizsg6lat sor6n megSllapllist nyer, hogy a pi,lylzat a kiir6snak nern felel meg, az

Igazgat6sdg hi6nyp6tl6s keret€ben felsz'Afia aPlly[z6t a hib6s p6ly6zat kijadt6sSra.

9. Pdlyfzat etbir6l6sa, d6nt6s

A miniszteri d6nt6s hatdrideje: 2019' februdr 2E'

A p6ly6zatokkal kapcsolatos d6nt6sek a wvw'kormany'hu honlapon is k6zz6t6telre keriilnek'

A p6lySzati ddnt6ssel szembn jogorvoslatnak hetye nincs' 6s kifogas benyirjtrisdra sincs lehet6s6g'

Ha a P lyi,,b a hirinyp6tl6snak nem tesz eleget, vary azt nem megfelel6en teljositi,,6s emiat a

pilyA,r,t az elbirdlisra jogosult szervnek nem tovabbithat6, a pily4zatot - a mdsolati 
_ 
peld6ny

*"gfurtara*t -, az ok megiel(ilds6vel az lgazgatislg visszakfildi a PilyAz6nak €s egyrittai 6rtesiti,

hogy p6ly6zata 6rv6nYelen.

Az lgazgat6s6g a paph alapon beerkezett - a p6ty6zati tiir6srak megfelel6 - p6ly6zatok egy. efedeti

*fa-r"I-vit " 
r,;Trvioilas tezen,rut kdvet6en, veten6nyevd egyttt 2019' febru{r 15'ig tov6bbltja a

'hetyi 
Onkorm6nyzatok6rt felel6s miniszter (a tovdbbiakban: miniszter) r6sz6re'

Ha a miniszter a pilyuzat vizsgatata soratr tovabbi ujekoztatast vagy dokumentumok.megkiild6sot

;*j; ;rflG;;r; iv, '-t , minlsaer felbiv6sAra a Glliv6st6l sz6mitott 5 napon beliil a miniszter

fts;&e az l1azgat6s6g titjAn t0rt6n6 benyujt6ssal teljeslti'

3

10.D6nt6srSl val6 6rtmit6s



A miniszter ddnt6sdr6l a nyertes Pdlydz6 (a tovAbbiakban: Kedvezmdnyezett) elektronikus timogat6i
okiratban 6rtesiil a d0nt6st kiivet6 5 munkanapon beltl az ebr42 rendszeren kereszt .

ll.Tdmogat{s foly6clt*sa

A miniszter a tdmogat6i okiralok 10. pont szorinti elfogadris6t k0vet6 5 muukanapon beliil
utalvinyozza a t6mogat6st. A tAmogtdst a Kincst6r az utalv6nyozdst kdvet6en soron klviil,
el6finalszlrozis keretdben, eS/ dsszegben foly6silia.

12.Tdmogrt6s felhaszn{lisa

A tdmogarAs az dnkormrinyzati hivatalbao foglalkodatott kdAisztvisel6k 2019. €vi janu6r-:rovember
havi illetrndnye 6s az ahhoz kapcsol6d6 szoci6lis hozzdj6rulisi ad6 kifizet6s6re fodlthat6.

A timogat6st a Kedvemtnyezclt 2019. december 31-6ig haszn6lhatja fel.

A fenti hat6rid6t ktivet6en felhaszn6lt t4mogat6s dsszege jogosulatlanul ig6nybe vett tiimogattrsnak
min6siil. Ajogosulatlanul felhaszndlt tSmogatdsr6sd vissza kell fizetni a k6zponti k61ts6gva6sbe.

A tdoogalds felett a KedvezmCnyezett rendelkezik, 6s felelds annak jogszerii felhasan{LisriCrt.

13.A t{mogstfs elszimolisa 6s ellen6rz6se

A Kedvezm6nyezett a t6:rogat4q fglhasznil4s6rol elkiildnltett, naprak6sz nllvantartdst vezet.

A Kedvezrndnyezett a t6mogat6s felhas."616s6r6l tdrgyev decembd 31+i fordul6nappal, az 6ves
kdlts6gvet6si beszdmol6 kera€ben 6s rendje szerint szdmol el.

A tdmogat6s felhaszn6ft{Mt az 6ves k6ltsdgvetesi besz6mol6 tezirds& k6vet6en a Kincst6r ellen6rzi
saj6t, erre a t6mogatdsra kialakltot ellen6rzdsi szempontok szerint.

A t6mogatds pinyizati kifasban nem r€szletezett kdrd€seit az l,ht., az Avr. 6s a t6mogat6i okirat
tafialfrazz,,,

4p-,1-bdzdk' a pdlyazati kiirdssal ds a tdmogattin felhaszndldsdval knpcsolatos v4orui kerddseikkel a
Beliigtmhisdlrium OakormdnTzati Gazdasitgi Ffloszttilyihoz (titktrsdg: oef@bm.eov.hu. illetdles
munkatdrsak: szedldk Adrienn adienn.szeital@.bm.pov.hi. Gwr^r* Attila
attila-,,vurcsina@bm. gov. h fordu\hanak.
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A tlmogat6sban nem r6szesfilt P6lyfz6 levdlben 6rtesiil a p6ly6zat elutasltis6r6l.


