
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 17-én 17 
órakor megtartott nyílt ülésén (V áncsodi Kultúrház emeleti olvasótermében, 4119 Váncsod, 
Kossuth u. 81.) 

Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Baranyai Endre, Sándorné Bunyik Andrea, Szabó 
Sándor képviselők. 

A képviselő-testületi üléstől - egészségi okok miatt - igazoltan távol van Dr. Kincses Béla 
képviselő. 

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző , Nagy Fanni 
jegyzőkönyvvezető 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a köztisztviselői kiegyenlítői bérrendezése alap támogatásra pályázat 
benyújtásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 4 fő jelen van, így a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. A mai képviselő-testületi 
ülésünknek egyetlen napirendi pontja lenne, ez pedig a köztisztviselői kiegyenlítői 

bérrendezés alap támogatásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően fogadja el. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a köztisztviselői kiegyenlítői bérrendezése alap támogatásra pályázat 
benyújtásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont Előterjesztés a köztisztviselői kiegyenlítői bérrendezése alap 
támogatásra pályázat benyújtásáról 

Mező Gyula: 
A múltkori testületi ülésen döntöttünk az önkormányzat által biztosított 
illetménykiegészítésről, amely segít megőrizni a köztisztviselői illetmények értékét, most a 
tegnapi nap folyamán azonban kijött az a pályázati lehetőség, amiről az előző alkalommal már 
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beszéltünk, de részleteket nem tudtunk. Most ennek a pályázatnak a benyújtásáról kell döntést 
hoznunk, a részletek ismertetésére megkérem jegyző urat. 

Jenei Attila: 
A köztisztviselői béremelésre a központi költségvetésben elkülönítettek 11 milliárd forintot, 
melyre az önkormányzatoknak pályázniuk kell. Pályázatot azok az önkormányzati hivatalt 
fenntartó önkormányzatok pályázhatnak, amelyek esetén az egy főre jutó adóerő-képesség 
nem haladja meg a 38.000.- Forintot, illetőleg a pályázható összeg sávosan emelkedik az 
adóerő-képesség viszonylatában úgy, hogy a 20.000.- Forintot meg nem haladó adóerő
képességgel rendelkező önkormányzatok 800.000.- Forint/fő/év támogatásra pályázhatnak a 
költségvetési törvényben elismert létszám arányában. Ez a feltételrendszer a mi esetünkben 
azt jelenti, hogy 800.000.- Forint támogatásra tudunk pályázni - tekintettel arra, hogy egyik 
település adóerő-képességre sem éri el a 20.000 Forint/főt - a költségvetési törvény alapján 
számolt, elismert hivatali létszám pedig 7,04 fő. Ez tehát azt jelenti, hogy 5.632.000 Ft 
támogatást kaphatunk a központi költségvetésből a köztisztviselők bérére és azok járulékaira. 
Most arról kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy egyrészt benyújtjuk a pályázatot, erre 
támogatásra, másrészt kötelezettséget vállal az önkormányzat a köztisztviselői illetményalap 
központilag megállapított 38.650.- Forintos összegének legalább 20 %-kal történő 
megemelésére. A pályázati kiírás értelmében két dologról kell döntenie a képviselő

testületnek, egyrészt arról, hogy egyetért a pályázat benyújtásával, másrészt arról, hogy 
vállalja az önkormányzatnál alkalmazott köztisztviselői illetményalap 20%-kal történő 

megemelését, azaz 46.380.- Forintban történő megállapítását, tehát az illetményalap 
vonatkozásában a korábban 2018-ban alkalmazott 38.650.- Forintos összeget, 2019. január 1-
től 46.380.- Forintban állapítja meg. 

Mező Gyula: 
Jegyző úr tájékoztatása alapján nincs akadálya annak, hogy idén is kiegészítsük annak a 
néhány itt dolgozó kollégának a bérét, így én javaslom az írásban beterjesztett javaslat 
elfogadását. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendeletet. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

3/2019. (l.17.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által a köztisztviselők kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatnál alkalmazott 
köztisztviselők vonatkozásában alkalmazott illetményalapot a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározott 
38.650.- forintos összegnél 20 %-kal emelt összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal az illetményalap vonatkozásában a korábban 2018-
ban alkalmazott 38.650.- forintos összeget, 2019. január l-től 46.380.- forintban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodni szíveskedjenek. 
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Határidő: 2019. január 25 . 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

J enei Attila jegyző 

Mező Gyula: 
Megkérdezem, hogy a megtárgyalt napirendeken kívül valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése van-e, amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom. 

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést bezárta. 

rf/!e_~f~ 
Mező Gyula 
polgármester 
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