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Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra. A pályázat célja a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132. § alapján az illetménylap 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. évre 38 650 forintban került
meghatározásra. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeltben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A pályázat
keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára
is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
A Kvtv. 3. melléklet I.12 pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen 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 támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1.
a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe.
Az igénylés feltételeként 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. Saját hatáskörében ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban
további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. A pályázat keretében vissza nem
térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség kategóriái közül Balatonakarattya Község a 35 001 –
38 000 forint vagy kevesebb kategóriába tartozik, mely alapján a kiegészítő támogatás
fajlagos összege: 480 000 forint/fő/év. Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott
illetményalap a Kvtv. 60. § (1) bekezdésében szereplő összeg 110 %-át nem haladta meg,
úgy a fenti fajlagos összeg igényelhető. A pályázati adatlap elektronikus rögzítésének
lezárási határideje 2019. január 25, a papír alapon történő benyújtás határideje: 2019. január
28. A pályázat elbírálási határideje (miniszteri döntés határideje): 2019. február 28.
A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi januárnovember havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére
fordítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntést
hozni szíveskedjenek.
Rozs Péter
alpolgármester
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a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfőkajári Közös
Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltsége közszolgálati tisztviselőinek
illetményalapját 2019. évben 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.napjától
kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
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