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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

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 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 60. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2019. 

évre 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. 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Kvtv. 3. mellékletének 12. pontja szerint az 

önkormányzatok részére a kiegyenlítő bérrendezési alap előirányzatából pályázati úton, vissza nem 

térítendő támogatásra a köztisztviselők illetményének emeléséhez.  

 

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. 

 

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 hatáskörben ennél 

magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem 

eredményezi. 

A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
 

A pályázati adatlap és a további dokumentumok benyújtása elektronikus úton kialakított pályázati 

felületen történik. A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2019. január 25. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Az igényelhető támogatás hivatalunk esetében 760.000,- Ft/fő/év, a teljes támogatás összege 

32.368.400,- Ft.  

 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt 2019. február 28-ig. A Kvtv. 

alapján a pályázatból rendelkezésre álló előirányzat valamennyi jogos igényre fedezetet biztosít, a 

jogszerű igényt benyújtó önkormányzat esetlében nincs további mérlegelési szempont. A vissza 

nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében egy összegben történik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet megvitatása után 

hozza meg döntését! 

 

Várpalota, 2019. január 16. 

  

 Campanari-Talabér Márta 

 polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 23-i rendkívüli ülésén meghozta a 

 

 

…../2019. (I. 23.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi kiegyenlítő 

bérrendezési alap előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás feltételeit és megállapítja, 

hogy Várpalota Város Önkormányzata megfelel az előírt feltételeknek.  

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. 

évre vonatkozóan (2019. január 1-től kezdődően) Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal növelt 

összegben, azaz 46.380 forintban állapítja meg.  

 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja alapján a 

kiegyenlítő bérrendezési alap pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a köztisztviselők 

illetményének 2019. évi emeléséhez.  
 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

a végrehajtásban közreműködik: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

         Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

Várpalota, 2019. január 23. 

 

 
 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester                                                jegyző 
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