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Előterjesztés
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 21-i rendkívüli ülésére
Pályázat benyújtása kiegészítő bérrendezési alap támogatásra

Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdet Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja szerint kiegészítő
bérrendezési alap támogatására.
A pályázat célja
A közszolgálati tisztviselőkőól szóló 2011. évi CXCIX. tv. 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. évre 38 650 forintban került meghatározásra. (Megjegyezni kívánom, hogy
több, mint 10 éve az illetményalap összege változatlan.)
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.
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. Keretösszeg e pályázati célra 11 000,0 millió
forint.
Pályázók köre
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 hivatal fenntartó
települési önkormányzatok nyújthatnak be.
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető
igénybe.
Az igénylés feltételként 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
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás
biztosítását nem eredményezi.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően differenciált támogatás.

A pályázattal összességében 12,51 x 760 000 forint igényelhető, mely összesen 9 507 600,-Ft.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus rögzítés lezárása: 2019. január 25.
- papír alapon történő benyújtás: 2019. január 28. (az elektronikus rögzítés lezárását követő
munkanap).
A pályázat benyújtása érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé elfogadás
végett:
Határozati javaslat
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének …/2019.(I.21.) határozata
a kiegészítő bérrendezési alap támogatásra benyújtandó pályázatról
1) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerint
kiegészítő bérrendezési alap támogatására pályázatot nyújt be.
2) Piliscsév Község Önkormányzata 2018. július 1-jén a Kvtv-ben megállapított 38 650 forint
összegű illetményalapot alkalmazta.
3) A képviselő-testület vállalja, hogy az illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább
20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg, 2019. január 1.
napjától – 2019. december 31. napjáig.
Felelős:
Határidő:

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2019. január 25.

Kérem a tisztelt Képviselőket, tegyék lehetővé a pályázaton való részvételt, annak érdekében,
hogy az önkormányzat a polgármesteri hivatal dolgozói bérét a kiírásnak megfelelően
rendezhesse!

Piliscsév, 2019. január 18.
Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester
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