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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. 132.§-a értelmében 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.§-a értelmében az 

illetményalap 2019. évben is – 2008. év óta változatlanul – 38.650,- Ft. 

2019. január 14. napján írta ki Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Kvtv. 3. melléklet I. 12. 

pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó pályázatát. 

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. 

A középfokú dolgozók illetménye sajnos még ezzel az emeléssel sem éri majd el a garantált 

bérminimumot. Azonban a Közös Hivatalnak kevesebbet kell hozzátenni az illetményekhez 

ahhoz, hogy elérjék a garantált bérminimumot, és az így megtakarított összeget béremelésre 

fordíthatja. 

Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 

2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a Kvtv-ben rögzítetthez képest 

legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban határozza meg. Saját 

hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, azonban ez állami támogatás 

biztosítását nem eredményezi. 

A pályázat keretében – az előterjesztés melléklete szerinti pályázati kiírásnak megfelelően – 

vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

A pályázatról 2019. február 28. napjáig dönt a Belügyminiszter úr. 

A támogatás az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. január-

november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére 

fordítható. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2019. (I.23.) önkormányzat határozat: 

a belügyminiszter által kiírt „kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatás” pályázaton való részvételről 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 

belügyminiszter által kiírt „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” 

pályázaton való részvétellel és azzal, hogy a Közös Hivatal által 



 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019- évben 

46.380,- Ft összegben kerüljön megállapításra. 
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