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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 8/2019. 
 
Tárgy: Döntés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására” kiírt pályázaton való részvételről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Papp István jegyző 
 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2019. január 16. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. január 16. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. 
pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”. 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 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. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2016. (XII. 19.) 
önkormányzati rendeletében döntött a köztisztviselői illetményalap 46.400,- forintra való 
emeléséről, így a fenti pályázati feltételt már korábban teljesítette. 
 

A támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képességtől és az illetményalap 

összegétől függ. Jelen esetben a 20.000,- forintot meg nem haladó 

adóerőképességgel, valamint Kvtv. 60. § (1) bekezdésében szereplő illetményalap 

összegének 120%-át meghaladó illetményalappal kell számolni, így a kiegészítő 

támogatás fajlagos összege 400.000,- forint/fő/év. Az összeg vissza nem térítendő 

költségvetési támogatás, ami illetményemelésre fordítható. 

 

 

Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell 

meghoznia a döntését. 

 

Nagykovácsi, 2019. január 16. 

 
       Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Döntés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására” kiírt pályázaton való részvételről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részt vesz a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt 
pályázaton, és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Kvtv-ben rögzítetthez 
képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja 
meg a 2019. évre. 
 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


