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39/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
a Vetés község polgármestere szakapparátusa keretében dolgozó  

köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak  
alapbérezésének jóváhagyásáról  

 
 
 
       Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 

előterjesztését, a polgármester szakapparátusa beszámolóit és a helyi tanács mellett működő 

szakbizottságok beszámolóját,melyben javaslatot tesznek arra, hogy hagyják jóvá Vetés község 

polgármestere szakapparátusa keretében dolgozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak 

alapbérezését, 

        Tekintettel a közalapokból fizetett személyzet javadalmazására vonatkozó 153/2017.06.28.-

i keret-Törvény 11. Cikkely II. Fejezet – Javadalmazás- 1-es RÉSZ – Az alapbérek megállapítási 

rendszere, a betöltött funkció eredményessége/a funkció bérezése, besorolási fizetés és havi 

juttatások az állami szférában, mely értelmében: 

        - A megyei tanácsok, polgármesteri hivatalok és helyi tanácsok szakapparátusa, illetve az 

ezek alárendeltségéhez tartozó közszolgáltatásokban dolgozó közalkalmazottak és szerződéssel 

alkalmazott személyzet alapbérezését helyi tanácsi határozattal állapítják meg, 

       - Minden intézmény vagy helyi közigazgatási hatóság sajátos tevékenysége végzéséhez 

szükséges funkciók névjegyzéke, valamint a funkciók hierarchiája elő van írva a VIII-as számú 

Függelék I. fejezet A betű III. pontja és a II. fejezet A. betű IV. pontja előírásaiban, 

       - A havi javadalmazások megállapítása az (1) bekezdésben foglaltak szerint a fő 

hitelutalványozó feladata, az ide vonatkozó törvény 25. Cikkely előírásai betartásával, 

          A havi bérezések szintjének megállapítása az (1) és (2) bekezdés előírásai értelmében 

történik, de nem haladhatja meg az alpolgármester, vagy esetenként a megyei tanács alelnöke, 

vagy Bukarest municípium alpolgármestere havi juttatását a szervezés szintjén: község, város, 

municípium, Bukarest szektorai, Bukarest főpolgármesteri hivatal, kivéve a 16. Cikkely (2) 

bekezdés előírásaiban előírt fizetésemeléseket, amelyek benne foglaltatnak a helyi 

költségvetésből jóváhagyott személyzeti kiadásokban. 

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-

es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés a) betűje és a (3) bekezdés b) betűje, valamint 

a 45. cikkely (1)  bekezdése  alattiakban foglaltak alapján 

 

Vetés község Helyi Tanácsa,  

 

   ELHATÁROZZA: 
 

 

 

 

 

 



 

1. 1. cikkely.  
       a) Jóváhagyja a a Vetés község polgármestere szakapparátusa keretében dolgozó 

köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérezését, a jelen Határozat szerves részét 

képező 1-es és 2-es számú Függelékben foglaltak szerint. 

       b) Az alapfizetések megállapításához az 1-es és 2-es számú Függelékben előírt együtthatókat 

összeszorozzák az érvényben levő, állam által kifizetésre kerülő garantált országos szintű 

minimálbérrel, mely az 1/2017-es Kormányhatározat értelmében 1450 lejben van meghatározva. 

        Az alapfizetéseket  az érvényben levő,  állam által kifizetésre kerülő garantált országos 

szintű minimálbér módosítása alkalmával aktualizálják, amely Vetés község polgármestere 

feladata. 

 

       2. cikkely. A Vetés község Helyi Tanácsa 27/2016., július 7-ei helyi tanácsi határozatával 

jóváhagyott Vetés község Helyi Tanácsa szervezési és működési Szabályzata 60. cikkelye  

módosul az alábbiak szerint:  

        „(1) A helyi tanácsüléseken és a szakbizottságok ülésein való részvételéért a tanácsos 

üléspénzt kap. 

         (2). Az üléspénz Vetés község polgármesterének a havi tanácsüléseken való részvételéért 

járó juttatásnak a 10 százalékáig terjedhet. 

         (3) Mindegyik tanácsosnak jár juttatás, amennyiben részt vesz a helyi tanács által 

összehívott közgyűléseken és/vagy rendkívüli üléseken. Abban az esetben, amikor egy tanácsos 

nem vesz részt a helyi tanács közgyűlésén vagy rendkívüli ülésén, nem jár neki az üléspénz. 

Amennyiben egy tanácsos nem vesz részt a helyi tanács által összehívott rendkívüli ülésen, a 

szóban forgó hónapban levonnak tőle a polgármesternek járó havi juttatás összegének  5%-át 

kitevő összeget. 

(4)  A tanácsosnak jogában áll, esetenként, hogy a mandátuma során végzett tevékenységéből 

adódó szállítási és szállásköltségek megtérítését és  napi díjat igényeljen.” 

 

        3. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét. 

 

        4. cikkely. Jelen Határozatot közlik Vetés község polgármesterével és a Szatmár Megyei 

Prefektúrával.  

 

 

 

VETÉS 2017.,  július 19-én 

 

 

 Üléselnök,                                                     Ellenjegyzem, 
CODREA IONEL-DANIEL                                           Anca-Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 

 

 

 

 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 12, ellene szavazat 0, tartózkodás  

szavazat. 

  

 

 

 


