Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. március 11-én tartandó ülésére.
Tárgy: Izsák Város Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelete
Tisztelt Képviselő Testület!
Az előterjesztett anyag tartalmazza az előterjesztés tárgya szerinti önkormányzati rendeletet.
I.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kedvezményezett)
2/2019.(01.23.) számú határozata értelmében a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható
támogatásra című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a
Belügyminisztérium, mint Támogató a BMÖGF/490-22/2019. számon kiállított támogatói
okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint támogatásban részesített. A
Támogató 16 240 000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Kedvezményezett
részére.
A Kedvezményezett a támogatás igénybevételének feltételeként vállalta, hogy a
köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-jétől kezdődően Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) rögzítetthez
képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg.
A Támogatói Okirat 3. pontja értelmében a támogatási összeg célhoz kötött, amely kizárólag
az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi
illetményére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére lehet
felhasználni. A Támogatói Okirat 7. pontja a célhoz kötött támogatási összeg felhasználására
időbeli korlátot állapít meg, amely értelmében a támogatási összeg felhasználására 2019.
december 31-ig van lehetőség. A fel nem használt támogatási összeget a központi
költségvetés részére vissza kell fizetni, a következő költségvetési évre a maradvány nem
csoportosítható át.

II.
A 2/2019.(01.23.) számú határozatában Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalta, hogy a köztisztviselői illetményalapot a 2019. évre vonatkozóan legalább 46 380 Ft
összegben határozza meg Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott valamennyi
köztisztviselő tekintetében. A Támogatói Okirattal megítélt támogatási összeg lehetőséget
biztosít arra, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének eredeti, 2/2019.(01.23.)
számú döntésétől eltérően a 2019. évre vonatkozó köztisztviselő illetményalapot 59000 Ft
összegben állapítsa meg. Az emelt összegű illetményalap megállapításának hiánya
forrásvesztést eredményez az előterjesztés I. részében ismertetettekre tekintettel és
visszafizetési kötelezettség keletkezik a központi költségvetés részére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselői illetményalap 2019. évre szóló emelésének kizárólagos forrása a Kvtv. 3.
melléklet I. Működési célú támogatások 12. pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap
elnevezésű előirányzata. Az előterjesztésben jelzett köztisztviselői illetményalap
megállapításával anélkül nyílik lehetőség a Támogató által már megítélt támogatási összeg
teljes felhasználására, hogy a Képviselő-testület döntésével Izsák Város költségvetésének
kiadási oldalát terhelné.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.
Izsák, 2019. március 11.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Izsák Város Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának
megállapításáról szóló __/2019.(__.__.) önkormányzat rendelethez
I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A Belügyminisztérium, mint Támogató által, a BMÖGF/490-22/2019. számon kiállított
támogatói okiratban megítélt vissza nem térítendő támogatásra tekintettel Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2019.(01.23.) számú határozatában vállalt
kötelezettség végrehajtása érdekében szükséges a jogszabály megalkotása.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásának eredményeként megvalósítható bérrendezés kizárólagos forrása a
Kvtv. 3. melléklet I. Működési célú támogatások 12. pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési
alap elnevezésű előirányzat negatív költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:
Nem releváns.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A Támogató által Támogatói Okirattal megítélt 16 240 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
2019. december 31-ig fel nem használt része tekintetében Izsák Város Önkormányzatának
visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Támogatói Okirat 7. pontja alapján a központi
költségvetés részére.
Izsák, 2019. március 11.
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Izsák Város Képviselő-testületének a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának
megállapításáról szóló __/2019.(__.__.) önkormányzat rendelete
Izsák Város Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018.
évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre.
2. §
Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők esetében az
illetményalap mértéke 2019. évben 59000,- Ft.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezései 2019.
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig alkalmazandók.

Izsák, 2019. március 11.
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Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a ………………………….kifüggesztéssel megtörtént.
Izsák, 2019. március 11.
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