Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. január 23-án tartandó ülésére
Tárgy: Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja
szerint „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”
Pályázatot nyújthat be a 38.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó
települési önkormányzat, amely települési önkormányzati hivatalt tart fent.
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzat vállalnia kell, hogy az illetményalapot
2019 évre vonatkozóan 2019. január 1. napjától kezdődően a Kvtv.-ben rögzítetthez képest
legalább 20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380.- forintban állapítja meg.
Izsák város Önkormányzata minden feltételnek megfelel:
-

a 2019. január 1-i állapotnak megfelelő lakosságszám: 5.947 fő
az egy főre jutó adóerő-képesség: 19.518 Ft
önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat
az alkalmazott illetményalap 2018. július 1-én a Kvtv. 60. § (1) bekezdésben
meghatározott összeg.

A pályázat célja: 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 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 pályázat keretében lehetőség nyílik a települési önkormányzatok számára, hogy a
köztisztviselői bérek rendezési érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménye megemelésre kerüljön.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke: Az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő differenciált támogatás
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján 800 000.- Ft/fő/év támogatást kaphat az
Önkormányzatunk.

A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető
igénybe. Az elismert hivatali létszám: 20,3 fő, ez alapján az igényelt támogatás 16.240.000.Ft.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen
történik.
A pályázati adatlapot és a mellékletként előírt dokumentumokat a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságára történő postai úton való megküldésével vagy az
Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban.
A pályázat benyújtásának határideje:
a) elektronikus feltöltés lezárása: 2019. január 25.
b) papír alapon történő benyújtás: 2019. január 28.
E határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.
A Kvtv. alapján rendelkezésre álló 11,0 milliárd forintos előirányzat az előzetes
modellszámítások alapján valamennyi jogos igényre fedezetet biztosít. A jogszerűen igényt
benyújtó önkormányzat esetében nincs további mérlegelési szempont.
A pályázati konstrukció a 2019. évi költségvetési évre vonatkozik. A 2020. évi illetményalap
meghatározása majd a 2020. évi költségvetési törvény szabályozási körébe tartozik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a pályázat benyújtását.
Izsák, 2019. január 21.
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Határozat-tervezet:
Tárgy: pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázati
felhívásra
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
-

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására című pályázati felhívásra.

-

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Izsák Város Önkormányzata vállalja, hogy az
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) legalább 46

380 Ft összegben határozza meg, továbbá, hogy a költségvetési törvényben
meghatározott illetményalapot (38 650 Ft-ot) alkalmazta 2018. július 1-jén.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Mondok József polgármester
Bak Nándor jegyző

