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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által 2019. január 14. napján kiírt a Kvtv. 3. melléklet 

I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó pályázaton a Kölesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 12.512.000,- Ft összegű támogatást nyert (1. számú melléklet). 

A pályázat keretében lehetősége nyílik a Közös Hivatalnak arra, hogy a köztisztviselői bérek 

rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye – átmenetileg, 

2019 novemberéig, 9 hónap időtartamra - megemelésre kerüljön. 

A 12.512.000,- Ft összegből levonásra kerül az illetményalap növelése (pályázati feltétel 

volt!) miatt megnövekedett bérköltségek és cafetéria növekmény (2.185.800,- Ft), és az így 

fennmaradó 10.326.200,- Ft kerülne nagyrészt egyenlő arányban szétosztásra a közös hivatal 

dolgozói között. Ez személyenként – az aljegyző és a legmagasabb illetményben részesülő 

pénzügyes kolléga kivételével – bruttó 60.000,- Ft összegű, 9 hónap időtartamú 

illetményemelkedést jelent. A jegyző illetményemelésben – tekintettel az illetményalap 

emelkedése miatti illetménynövekedésre - nem részesül.  

A fentiekre tekintettel a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése az 

alábbiak szerint módosul. 

A 2019. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 83.339.973 forint; melyből 

     aa) intézmény finanszírozás 83.339.973 forint 

b) kiadási főösszege: 83.339.973 forint, melyből 

 ba) személyi juttatások:   69.781.815 forint, 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 13.793.228 forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   1.764.930 forint, 

 c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 18 fő. 

 



 

 

Ismételten fel szeretném hívni a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a 2019. évi 

költségvetés bevételei már nem biztosítanak lehetőséget a tagtelepülések működésére. 

Ezeket a működési költségeket - a Közös Hivatal működőképességének megőrzése 

érdekében - tagtelepülési hozzájárulásként kell biztosítani. Kérem, hogy kéthavonta az 

arányos hozzájárulást teljesíteni szíveskedjen az önkormányzat. 

 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja 

meg, és fogadja el az alábbi határozatot. 

 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (III.13.) önkormányzat határozat: 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetése módosításának jóváhagyása  

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású 

intézmény 2019. évi költségvetésének módosítását az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
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