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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22-én 8 
órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária   alpolgármester 
Kóber Imre    képviselő 
Tóth Gabriella    képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2019.(I.22.) Határozata 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés 
szerint tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A köztisztviselők részére 8 éve nem történt központilag 
béremelés, most viszont pályázat került kiírásra az illetmény emelésének kiegészítő 
fedezésére. Így az önkormányzatok által saját hatáskörben nyújtott béremelés a 
sikeres pályázati támogatással csökkentheti a hivatal fenntartását.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Mindenképp javasolja a pályázat benyújtását, 
hiszen 10 éve nem volt rendezve a köztisztviselők bére.  
 
Wéninger László polgármester: Javasolta a pályázat benyújtását.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat benyújtását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (I.22.) Határozata 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújtson be a Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések által közösen 
fenntartott Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
tekintetében a Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
Az igényelendő összeg: 12.024.000 Ft 
Az Önkormányzat kijelenti, hogy vállalja az illetményalap a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal 
emelt összegben, azaz 46.380 forintban történő megállapítását 2019. évre.  
 
Felelős: Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
Határidő: azonnal  

 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta.  

 
k.m.f. 

 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző 


