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E L Ő T E R J E S Z T É S 

támogatási igény benyújtásáról 

 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12 pontja alapján a 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
 

A pályázat célja: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §. 

alapján az illetményalap összegét évente a központi 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 Ft-ban került meghatározásra 2008. óta 

változatlanul. 

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. 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. decemberében döntött, majd megállapodást kötött a Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 2015. január 1. napjától. 

A megállapodás szerint a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerep községben, a 

Nagy utca 53. szám alatt kirendeltséget működtet „Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltsége” elnevezéssel. A közös hivatal költségvetése Püspökladány 

Város Önkormányzata költségvetésébe épül be. 

 

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendelet 9. §. (4) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap 2018. 

évben 50 245 Ft. 

A központi költségvetés a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali 

létszámhoz kapcsolódóan ad minden évben állami támogatást. 

E pályázat keretében lehetőség nyílik a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményéhez kapcsolódó állami támogatás növeléséhez, mely támogatást Püspökladány 

Város Önkormányzata igényli. 

 

A pályázók köre: pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 

38 000 Ft-ot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati 

hivatalt fenntartó települési önkormányzat nyújthat be. Ezen feltételnek az önkormányzat 

megfelel. 

Az igénylés feltételeként az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. 

évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv-ben rögzítettekhez képest legalább 

20%-kal emelt összegben állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is 

megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. 

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a köztisztviselői illetményalap 

2017. július 1. óta 50 245 Ft volt, mely 30%-os emelt összegnek felel meg. Ez alapján 

költségnövekmény nem fog kapcsolódni a bevételi többlethez. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 
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A támogatás mértéke: az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő, differenciált támogatás. 

Önkormányzatunk esetében a fajlagos összeg 800 000 Ft/fő/év. A pályázati kiírás szerint, ha 

2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap (50 245 Ft) a Kvtv. 60. § (1) 

bekezdésében szereplő összeg (38 650 Ft) 120%-át elérte vagy meghaladta, úgy a fajlagos 

összeg 50%-a igényelhető. 

 

Püspökladány Város Önkormányzata által benyújtható igény a Kvtv.-ben leírtak szerint 

számított hivatali elismert létszám alapján: 39,49 fő x 400 000 Ft = 15 796 000 Ft, mely 

Püspökladány esetében 35,65 főre számítva 14 260 000 Ft, Szerep esetében 3,84 főre 

számítva 1 536 000 Ft. 

 

Pályázat benyújtása: a pályázat benyújtásának határideje 2018. január 25. A pályázati adatlap 

és a további dokumentumok benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati 

információs rendszeren keresztül történik. A pályázati kiírás szerint a pályázati igény 

beadásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, amely 

tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat vállalja, hogy az illetményalap a Kvtv-ben 

rögzítettekhez képest legalább 20%-kal emelt összegben lesz megállapítva 2019. évben. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, melynek várható ideje 

2019. február 28. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, 

egy összegben történik, felhasználásának határideje 2019. december 31. A támogatás az 

önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi 

illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére fordítható. 

 

Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok esetén minden önkormányzat képviselő-testületi 

határozatának hitelesített másolatát fel kell tölteni a pályázat benyújtásáról, mivel a közös 

hivatalt az érintett önkormányzatok együttesen tartják fent. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási igény benyújtásához az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

- támogatási igényt nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12 pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatására, 

- vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalap összege 2019. január 1-jétől a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben 

rögzítettekhez képest 30%-kal emelt összegben lesz megállapítva. A Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap összege               

2019. január 1-jétől 50 245 Ft, 

- kijelenti, hogy a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése, 

Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendelete értelmében a 

köztisztviselők illetményalapja 2018. július 1-jén 50 245 Ft volt. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szerep, 2019. január 17. 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 


