
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 
 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 22-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

2/2019. (I. 22.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alapból igényelhető 
támogatásra. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. évre 
vonatkozóan visszamenőleges hatállyal (2019. január 1-jétől kezdődően) legalább 
46 380 forintban állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat 2018. július 1-jén a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben 
meghatározott 38 650 forint összegű illetményalapot alkalmazta. 

 
Határidő: 2019. január 25. – pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. január 22. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 
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Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 22-i 
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3/2019. (I. 22.) Kt. határozat 

a közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló  
eltérítés keretösszegéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi 
juttatások és járulékok előirányzatában a 2019. évben a köztisztviselők, ügykezelők 
és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés 
forrásául a bruttó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 10.000 eFt 
keretösszeget, továbbá a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására elnyert 
összeget biztosítja, amennyiben a kiegyenlítő bérrendezési alapból igényelhető 
támogatásra benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül. 

 
 
Dombóvár, 2019. január 22. 

  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter  
jegyző 
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4/2019. (I. 22.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda szakmai létszámának növeléséről az óvodai 
nevelési feladatok megfelelő ellátása érdekében 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelési 

feladatok ellátása során jelentkező munkaerőhiány enyhítése érdekében 
hozzájárul, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda a nevelő munkát segítő 
alkalmazottak - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
rögzített - finanszírozott létszámához képest további egy fő pedagógiai 
asszisztenst, illetve az óvodapedagógusok jogszabályban előírt minimális 
létszámához képest - a helyettesítések megoldása érdekében - állandó 
helyettesként egy fő további óvodapedagógust alkalmazzon, amennyiben a 
közalkalmazotti illetményükre a fedezet európai uniós vagy egyéb állami 
támogatás révén legalább részben biztosított. Az álláshelyek betöltésére a 
Humán Bizottság előzetes jóváhagyását követően, a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó támogatás összege és a támogatással összefüggő feltételek 
ismeretében van lehetőség. 

 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda szakmai létszámát, illetve a személyi jellegű kiadásokra 
vonatkozó előirányzatokat az 1. pontra figyelemmel állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal – az intézmény értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. január 22. 
 

  
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter  
jegyző 

 


