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Tárgy: Pályázati igény benyújtása „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatásra 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság 
 

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
 

2019.01.15-én Magyarország 2019. központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 
(továbbiakban :Kvtv.) 3. melléklet I.12. pont szerint a belügyminiszter pályázati kiírást tett közzé. A 
pályázat célja, hogy a helyi közszolgálati tisztviselők illetményalapjának testületi hatáskörben 
történő emeléséhez a központi költségvetést kiegészítő forrást nyújtson. 
A hatályos jogszabályok alapján (Kvtv. 60.§ (1) a közszolgálati tisztviselők illetménye 38 650-Ft, 
mely összeg a testület saját hatáskörében megemelhető, azonban annak fedezete a saját bevételekből 
kigazdálkodandó. 

Legutóbb a 2019.évi költségvetési koncepcióra vonatkozó előterjesztés ismertette a 
hivatalban foglalkoztatott közszolgálati dolgozók jogosan növekvő bérigényét, a központi 
igazgatásban dolgozók és a helyi igazgatásban dolgozók részére megállapítható bérek nagyságrendi 
különbségét, előbbiek következményeként a munkaerő elvándorlás veszélyeit  ill. az üres álláshelyek 
tartós betöltetlenségét. 
 
A pályázati kiírás azon települések támogatási kérelmét fogadja be, amelyek megfelelnek az alábbi 
feltételeknek: 

� iparűzési adóerő képességük nem haladja meg a 38 ezer Ft-t; 
� az Önkormányzat vállalja, hogy legalább 46 380-Ft összegben rögzíti az illetményalap 

összegét. 
Pályázat benyújtási határidő 2019.január 25. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő, 
kizárólag a 2019. január-november havi illetményekre és azok szociális hozzájárulási adó terheire 
fordítható. Elbírálás határideje: 2019.február 28. 
A kérelemhez kötelezően benyújtandó dokumentumként csatolni szükséges a képviselő-testület 
vonatkozó határozatát a pályázati szándékról, ill. arról a vállalásról, hogy a Kvtv-ben rögzített 
illetményalapot legalább 20% mértékben meghaladó, minimum 46 380 eFt összegben állapítja meg a 
2019.évre. 
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Az Önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő képessége nagyságára tekintettel (20-25 
eFt összeg között), 30,19 fő létszámra vonatkozóan, 570 eFt/fő/év összegre nyújthat be 
támogatási igényt, összesen 17 208 300-Ft megítélésére. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról  

és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú rendelete 3.§ (3) bekezdése alapján az 
illetményalapot 45 000-Ft-ban állapította meg, mely még mindig nem eredményezte az elégséges 
bérszintet a dolgozók jelentős részénél. Az előterjesztés egyidejűleg tartalmazza az emelt összegű 
illetményalap alkalmazására vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot, melynek hatálybalépési 
feltételeként a kiegyenlítő bérrendezési alap keretében jóváhagyott támogatás szerepel. 

A tárgyévi koncepcióban is támogatott béremelés végrehajtása érdekében szükséges a pályázat 
benyújtása, mivel támogatás híján a további béremelések fedezetét a 2019.évben befolyó saját 
működési bevételek előreláthatólag nem biztosítják, ezért kérem az alábbi határozati javaslat és 
rendelettervezet elfogadását! 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 
2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerint 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 
A támogatási igény 30,19 fő vonatkozásában, 570 000-Ft/fő/év összeg. 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a támogatási igény jóváhagyása esetén vállalja, hogy a 
hivatalában foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó, 2019. januárjától 
alkalmazandó illetményalap összegét 50 000-Ft -ban állapítja meg. 
 
Határid ő:   azonnal, legkésőbb 2019.január 25. 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 

„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a köztisztviselőknek adható 
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ……./2019.(…) számú önkormányzati rendeletét. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
Kistarcsa, 2019. január 17. 
 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 


