
Rábasebes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
R á b a s e b e s  
 
Rs/27-1/2019. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 17-én 
(csütörtök) 13,3o órakor a Közös Önkormányzati Hivatal Rábasebesi Kirendeltségén 
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Mizser Edit polgármester 

Szórádi Sándor alpolgármester 
Pető Gábor képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 
Pető Attila jegyző 

 
Mizser Edit polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 3 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. 
 
Mizser Edit polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét 
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2019. (I. 17.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét 
képező meghívóban foglaltak szerint a rendkívüli ülés napirendjét 
elfogadja. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 

 
N a p i r e n d: 
 
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.  

Előadó: Pető Attila jegyző 
 
2./ Döntéshozatal a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 

támogatásának módjáról. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 

 
N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Napirend 

Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.  
Előadó: Pető Attila jegyző 
 

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázati felhívás. A pályázaton a közös hivatal 
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gesztor települése igényelhet támogatást a finanszírozott köztisztviselői létszám után. Szil 
esetében személyenként 400 E Ft-ot. A pályázat benyújtásához a Közös Hivatal minden 
településének hozzájárulása szükséges. A pályázati támogatást a köztisztviselők 
bérfejlesztésére kell fordítani. Az önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy a 
köztisztviselői illetményalapot legalább 20%-kal megemelik a központi 38.650,-Ft-os 
illetményalaphoz képest. Elmondta, hogy a közös hivatalnál jelenleg 47.000,-Ft az 
illetményalap, úgyhogy e feltételnek már alapból megfelelnek. Kérte a képviselő-testület 
támogatását a gesztor pályázatának benyújtásához. 
 
Mizser Edit polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Szil Község Önkormányzata, mint a Szili Közös 
Önkormányzati Hivatal gesztor települése pályázatot nyújtson be a 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 
vonatkozóan a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal 
emelt összegben, legalább 46.380,-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi 
költségvetési rendeletében. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: pályázati felhívás szerint 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2019. (I. 17.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Szil Község Önkormányzata, mint a Szili Közös 
Önkormányzati Hivatal gesztor települése pályázatot nyújtson be a 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 
vonatkozóan a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal 
emelt összegben, legalább 46.380,-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi 
költségvetési rendeletében. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: pályázati felhívás szerint 

 
2./ Napirend 

Döntéshozatal a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
támogatásának módjáról. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

Mizser Edit polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült háztartások támogatására 15 igény érkezett az októberi határidőig. 
Mind a 15 háztartás tűzifára adta be igényét. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a 
tüzelő támogatást természetben kell biztosítani az igényjogosultaknak és a 
háztartásonkénti 12.000,-Ft szállítási költségekre nem fordítható. A rezsicsökkentés 
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pénzügyi fedezete már december hónapban megérkezett a Magyar Államkincstártól. 
Elmondta, hogy egyes települések utalványt adnak a jogosultaknak amelynek beváltása, 
illetve a tüzelőanyag hazaszállítása a jogosult ügye. Javasolta, hogy Rábasebes községben 
központilag rendeljék meg a tűzifát a tüzépről, és kérjék annak kiszállítását is. Javasolta a 
szállítási költség átvállalását az igényjogosultaktól. Szavazásra tette fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

Rábasebes Község Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült 15 háztartás támogatását úgy oldja meg, 
hogy a Szili Tüzép Kft-től megrendeli háztartásonként a 12.000,-Ft 
értékű hasított akác tűzifát kiszállítással együtt. Képviselő-testület 
a tűzifa kiszállításának költségét átvállalja az igényjogosultaktól. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tüzelőanyag juttatásra vonatkozó szerződést a Szili Tüzép Kft-vel 
megkösse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: 2019. február 28. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

3/2019. (I. 17.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült 15 háztartás támogatását úgy oldja meg, 
hogy a Szili Tüzép Kft-től megrendeli háztartásonként a 12.000,-Ft 
értékű hasított akác tűzifát kiszállítással együtt. Képviselő-testület 
a tűzifa kiszállításának költségét átvállalja az igényjogosultaktól. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tüzelőanyag juttatásra vonatkozó szerződést a Szili Tüzép Kft-vel 
megkösse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: 2019. február 28. 
 

Mizser Edit polgármester a napirendek megtárgyalása után megköszönte a képviselőknek 
a rendkívüli ülésen való részvételt, majd a rendkívüli ülést 14 óra 05 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Mizser Edit Pető Attila 
 polgármester jegyző 


