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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. január 23. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
 
 
 
 
A b o d, 2019. január 23. 
 
 
 
 
        Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 23.   
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
    Zsemkó János alpolgármester 
    Bartus Gábor képviselő 
  
Igazoltan távol:  Fekete Józsefné képviselő 
     Berkesi László Miklós képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
 

 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
2./ Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak  
szerint: 
 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 

 
Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 
költségvetési törvénybe beemelték azt a részt, amely szerint a közös hivatalok székhely 
szerinti önkormányzata tud ebben az érvben kiegyenlítő bérrendezés címszó alatt igényt 
benyújtani, amit január 25-ig lehet megtenni és a Belügyminisztériumhoz kell 
benyújtani. 
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A Magyar Államkincstárral egyeztettek, mert a hivatal álláspontja az volt, hogy csak az 
edelényi testületnek kell hozzá a határozata, viszont a válasz az volt, hogy közös 
önkormányzati hivatal esetén minden testület hozzon döntést.  Ebben az évben 
emelkedtek a garantált bérminimumok, illetve a minimálbér, és alapvetően lesz egy 
természetes béremelkedés is. Az illetményalap gyakorlatilag 10 éve nem emelkedett, 
ami 38.650 Ft volt, a pályázatban vállalni kell a képviselő-testületeknek, hogy megemeli 
az illetményalap összegét 46.380 Ft-ra. Ez egy 20 %-os emelés, ami feltétele a 
pályázatnak. Természetesen ennek a különbözetét fogja ideadni támogatásként, tehát a 
testületeknek e tekintetben nem lesz plusz költsége, mert igénylés formájában megy 
nem normatív módon. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      4/2019.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás 
igényléséről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás 
igényléséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy 2018. 
július 1. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban a 
köztisztviselői illetményalap összege – a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ 
(1) bekezdése szerinti - 38.650 Ft volt. 
 

2. Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2019. évre a 
köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez 
képest 20%-al emelt összegben, 46.380 forintban kerüljön 
megállapításra az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan. 
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3. Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Edelény Város 
Önkormányzata támogatási igényt nyújtson be a „Kiegyenlítő 
bérrendezési alapból nyújtható támogatás”-ra az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 2. melléklet I. 1.a) pontja szerint elismert 
létszámára vonatkozóan.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok 
 
  
 

Dr.Vártás József jegyző kéri a képviselő-testület tagjaitól, hogy aki még a 
vagyonnyilatkozatát nem adta le, azt mielőbb tegye meg. 
 

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr.Vártás József  Rescsánszki Bertalanné 
          jegyző    polgármester 
 


