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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
 
Előterjesztő:   Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítő:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Megtárgyalja:   
   
  

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A belügyminiszter 2019. január 14-én pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. A pályázat célja, hogy lehetővé tegye a szerényebb anyagi 
helyzetű települési önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselőik illetménye megemelésre 
kerüljön. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét 
az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az 
előző évi illetményalap.  
 
A pályázati célra 11.000,0 millió forint áll rendelkezésre. 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 köztisztviselői illetményalap köztudottan 11 éve változatlan. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint az 
illetményalap a 2019. évre is – hasonlóan az előző években megállapított összeghez – 38.650,- Ft-ban 
került meghatározásra.  
 
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot a 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. Saját hatáskörben ennél magasabb 
összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. 
 
A pályázati kiírásban szereplő adóerő-képességet és feltételeket tekintve önkormányzatunk 
22.210.200,- Ft összegre pályázhat. A pályázati adatlapot és a képviselő-testület határozatát 
tartalmazó kivonatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell benyújtani. Az 
elektronikus rögzítés lezárásának határideje 2019. január 25. 
 
Az előterjesztés rendkívüli képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását tehát a pályázat 
benyújtásának határideje indokolja, mivel a soron következő képviselő-testületi ülés tervezett 
időpontja 2019. február 15. 



 

 
A pályázatokat a miniszter bírálja el, az elbírálás határideje 2019. február 28. A támogatást a 
Kedvezményezett 2019. december 31-ig használhatja fel. A támogatás felhasználásáról elkülönített, 
naprakész nyilvántartást kell vezetni, és az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint 
kell a felhasználásáról beszámolni.  
 
Önkormányzatunk adóerőképessége alapján jogosult a pályázat benyújtására. A köztisztviselői 
illetményalap tavaly 44.450,- Ft volt. Ezt az összeget mindenképpen szükséges emelni legalább a 
pályázati kiírásban előírt mértékre. Az idei évi költségvetési tervekben 48.000,- Ft összegű 
illetményalapot irányoztunk elő még a pályázati felhívás megjelentése előtt. A tizenegy éve elmaradt 
béremelésből eredményező leszakadást ez az illetményalap sem tudja teljes mértékben 
egyensúlyozni, azonban álláspontom szerint ekkora mértékű illetményalap szükséges ahhoz, hogy a 
szakképzett munkaerő elvándorlását meg tudjuk akadályozni, illetve a megüresedő álláshelyekre 
tudjunk szakképzett köztisztviselőket felvenni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Tapolca Város Önkormányzata a belügyminiszter által 
meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújtson be. 
 
Megállapítja, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 
dolgozó köztisztviselők részére a 2018. július 1-jén megállapított 
illetményalap 44.450,- Forint, azaz negyvennégyezer-négyszázötven 
forint volt.  
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Tapolca várossal és Raposka 
községgel közösen fenntartott Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 2019. január 1-jétől 
kezdődően 48.000,- Ft-ban, azaz negyvennyolcezer forintban állapítja 
meg, és 2019. évi költségvetését 48.000,- Ft, azaz negyvennyolcezer 
forint összegű illetményalap megállapításával fogadja el. 
 
Határidő: 2019. évi költségvetés elkészítése 
Felelős:    polgármester 
 

 
Tapolca, 2019. január 22. 
 
          Szennyainé Kovács Veronika
                        polgármester 


