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Tisztelt Képviselő–testület!
A 2019. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján Belügyminisztérium pályázatot hirdet
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. A MÁK a mai napon (2019.január 21.) gyors úton (telefon)
tájékoztatott arról, hogy a pályázati dokumentációt az azt alátámasztó képviselő-testületi
határozatokkal egyetemben 2019. január 25. napjáig (péntek) fel kell terjeszteni a Kincstár részére.
A pályázat beadásának előre nem ismert, nagyon közeli és jogvesztő határideje miatt van szükség a
rendkívüli együttes ülés összehívására, holott a KÖH 2019. évi költségvetésének tárgyalására 2019.
január 28. napjára kívánjuk a tisztelt képviselő-testületeket összehívni!
A korábbi évektől eltérően a 2019.évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan országosan 11.000,0
M. ft. keret összeg áll rendelkezésre a költségvetési törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 1.12.
pontja szerinti „Kiegészítő bérrendezési alap” elnevezésű pénzügyi pályázati alap jogcímén. A
Pályázatot a 38.000 ft. egy főre jutó adóerő képességet meg nem haladó, önkormányzati hivatalt
fenntartó települési önkormányzat nyújthat be, ezért azt Lesenceistvánd Község, - ami egyben a
székhelytelepülés is - nyújthatja be a pályázatot a társ önkormányzatok képviselő-testületeinek
felhatalmazása alapján!
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I.1. a) pontja szerint elismert hivatali létszám (esetünkben 8,1 fő)
után vehető figyelembe. A pályázati támogatás az adóerő képesség függvényében, differenciáltan
kerül megállapítására, figyelemmel a 2018. év július 1. napján érvényes illetményalapra.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a települési önkormányzatok számára, hogy a köztisztviselői bérek
rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
A pályázat érvényességének feltételeként az önkormányzatoknak vállalnia kell, hogy az illetményalapot
a 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%kal emelt összegben állapítja meg. A képviselő-testületek döntése értelmében az e tárgyban megalkotott
rendeletek alapján a Lesenceistvándi Közös Hivatal köztisztviselőinek illetmény alapja 2018. január 1-től
2018. december 31. napig 50.000 Ft. volt.
A jelenlegi jogi helyzet az, hogy mind addig, amíg az új illetmény alap a képviselő-testületek által nem
kerül megállapításra, a törvényben megállapított központi illetmény alap (38.500 Ft) van érvényben!

A központi garantált bér emelkedés mértékére, valamint a közszférában is jelentkező munkaerő hiányra
figyelemmel azzal a kéréssel fordulunk a képviselő-testületekhez, hogy a munkaerő megtarthatósága
érdekében a 2019. évre 58.000 Ft. összegben szíveskedjenek az illetmény alapot megállapítani
A pályázati dokumentáció részét képező képviselő-testületi határozatoknak tartalmazni kell:
1) A Képviselő-testületek szándéknyilatkozatát a pályázaton való részvétere, továbbá a székhely
önkormányzat felhatalmazását a pályázat beadására,
2) A 2018. július 1. napján érvényes illetmény alap mértékét
3) A 2019. december 31. -éig a képviselő-testületek által vállalt illetmény alap mértékét
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek az
Önkormányzatok Közös Hivatalhoz történő fenntartói hozzájárulás mérséklése érdekében!
Kérem továbbá, hogy a határozati javaslatokat külön-külön meghozott döntéseikkel szíveskedjenek
elfogadni.
Határozati javaslat (Lesenceistvánd)
….. /2019. (

) határozat

1.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint gesztor önkormányzat –
pályázatot nyújt be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
2.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy 2019. január 01.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
illetményalapját a Kvtv. szerinti illetményalaphoz képest magasabb összegben, 58.000,- Ft-ban állapítja
meg.
3.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
pályázatot és annak kötelező mellékleteit az ebr42 rendszerben nyújtsa be.
4.
Lesenceistvánd Önkormányzat képviselő – testülete nyilatkozik arra, hogy 2018. július 1. napján a
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal illetmény alapjának mértéke 50.000 volt.
Határidő:
Felelős:

2019. január 25.
Tóth Csaba polgármester
Határozati javaslat (Uzsa, Zalahaláp)
….. /2019. (

) határozat

1. Uzsa/Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint tag önkormányzat – támogatja,
hogy Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint székhely önkormányzat pályázatot nyújtson be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
2. Uzsa/Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy 2019. január 1. napjától
2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
illetményalapját a Kvtv. szerinti illetményalaphoz képest magasabb összegben, 58.000,- Ft-ban
állapítja meg.

3. Uzsa/Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Község
Önkormányzata polgármesterét, hogy a pályázatot és annak kötelező mellékleteit az ebr42
rendszerben nyújtsa be.
4. Uzsa/Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő – testülete nyilatkozik arra, hogy 2018. július 1.
napján a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal illetmény alapjának mértéke 50.000 volt.

Határidő:
Felelős:

2019. január 25.
…………….polgármester

Lesenceistvánd, 2019. január 21.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

