










 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. január 21. napján tartandó rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatás pályázata 

 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium pályázatot írt ki a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti 

”Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatására. 

 

A pályázat célja: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az 

illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy 

az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint 

az illetményalap 2019. évi 38.650 forintban került meghatározásra. 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 

magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Hajmáskér Község Önkormányzata 

Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerinti illetményalapot, 2018. június 01. napján 38.650 forintot 

alkalmazza a hivatali köztisztviselők vonatkozásában. 

A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési 

önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetmény megemelésre kerüljön. 

 

Pályázati feltételek: 

- Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38.000 

forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, 

önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok nyújthatnak be. 

- A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után 

vehető igénybe. 

- A települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre 

vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 

20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg. 

 

 



Hajmáskér Község Önkormányzata a pályázati feltételeknek eleget tesz, ezért pályázni kíván 

a „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatásra. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Hajmáskér, 2019. január 18. 

 

 

Köbli Miklós 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

/2019 (I.21.) határozat: 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiegyenlítő bérrendezési 

alap”támogatására pályázatot nyújt be. 

 

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. július 01. napján, a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti 

illetményalapot, 38.650 forintot alkalmazta a hivatali köztisztviselők vonatkozásában. 

 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az illetményalapot 

2019. január 01. napjától a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt 

összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 


