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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 1.12 pont szerinti
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra, összhangban

— az államháztaitásról szóló 20 1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.),
— a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény,
— az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xli. 31.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. alapján az illetrnényalap
összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg Úgy, hogy az nem lehet
alacsonyabb. mint az elöző évi illetményalap. A Kvtv. 60. * (1) bekezdése szerint az
illetményalap 2019. évre 38.650 forintban került meghatározásra.
A Kvtv. 60. (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
Pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok
számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében kiegészítő támogatást kapjanak.

Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet l.l.a) pontja alapján támogatásra jogosult. 38 000.- forintot
meg nem haladó egy lakosra jutó adóerö-képességgel rendelkező. önkormányzati hivatalt
fenntartó települési önkormányzatok nyújthatnak be. A pályázó önkormányzat adóerö
képességét a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok. I. c) pontja szerint kell figyelembe
venni, mely szerint Békés Város Önkormányzatának adóerö-képessége 13 683,- forint.

Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot
2019. évre vonatkozóan (2019. Január 1-től kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest
legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg. Saját
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hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami

támogatás biztosítását nem eredményezi. A pályázat keretében vissza nem térítendő

költségvetési támogatás igényelbető.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 02.) önkormányzati

rendeletében 2018. Február 1-jétől 50000,- Ft-ban került meghatározásra a Polgármesteri

I livatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapja 2018-ra vonatkozóan. A

folyamatos. magas színvonalú munka elvégzése. a hivatali apparátus megtartása. a

köztisztviselők számára hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében 2019. év

tekintetében is javaslom az illetményalap 50.000.-Ft összegének megtartását, és annak

megállapítását a 2019. évi költségvetési rendeletben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi
határozat hitelesített másolatát, mely tartalmazza azt Is, hogy az önkormányzat vállalja az
illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz
legalább 46380,-forintban történő megállapítását 2019. évre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előteijesztés megtárgyalását és az alábbi határozati

javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy pályázatot

nyújt be a Belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban Kvh.) 3. melléklet 1.12 pont

szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. január

1-től 50.000 forintban állapítja meg, melyről az önkormányzat 2019. évre szóló

költségvetési rendeletében is rendelkezik, illetve biztosítja a fedezetet.

3.) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,

hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019. január 25.

Felelős: Izsó Gábor pogárrnester

Békés, 2019. január 22.

olgár ester

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegvző


