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     Előterjesztés kiegészítés  
a Képviselő-testület 2019. január 17-i ülésének 

 2. napirendi pontjához 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztés 3. oldalán tájékoztatást adtam a 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. 
melléklet I.12. pontja szerinti pályázati lehetőségről, melyhez kapcsolódóan 2019. január 16-
án reggel megjelent a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
című pályázat pályázati felhívása. A pályázat célja, hogy „ 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 pályázók köre: Pályázatot a „38.000 Ft-ot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok 
nyújthatnak be. A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja szerinti elismert hivatali 
létszám után vehető igénybe.”     
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az 
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben 
rögzítetthez képest emelt összegben, azaz legalább 46.380.- Ft-ban állapítja meg. Saját 
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami 
támogatás biztosítását nem eredményezi. 
 
„A támogatás mértéke:  
 
Az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő, differenciált támogatás fajlagos összegei a 
következők:  
 

Egy lakosra jutó adóerő-képesség 
kategóriák Kiegészítő támogatás fajlagos összege 

20 000 forint vagy kevesebb 800 000 forint/fő/év 
20 001- 25 000 forint között 760 000 forint/fő/év 
25 001 - 27 500 forint között 720 000 forint/fő/év 
27 501 - 30 000 forint között 680 000 forint/fő/év 
30 001 - 32 500 forint között 640 000 forint/fő/év 
32 501 - 35 000 forint között 560 000 forint/fő/év 
35 001 - 38 000 forint között 480 000 forint/fő/év 

 
Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a Kvtv. 60. § (1) bekezdésében 
szereplő összeg  
 
a)    110%-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető,” 
 
A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerinti összeg: 38. 650.- Ft, a hivatalban alkalmazott 
illetményalap a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
2017. január 01. óta 40.585.- Ft. Lajosmizse a táblázatban vastagon szedett kategóriába 
tartozik. 
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A pályázatok benyújtása  az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül az erre a 
célra kialakított felületen és papíralapon együttesen történik, melynek határidejei a 
következők: 

 elektronikus rögzítés lezárása: 2019. január 25-e 14 óra és a 
 papír alapon történő benyújtás 2019. január 28-a egy eredeti és egy hitelesített 

másolattal.  A határidők elmulasztása jogvesztő.   
 
A pályázathoz az ebr42 rendszer szerinti adatlapot és a Képviselő-testület hitelesített 
határozatát kell benyújtani, mely tartalmazza, hogy az önkormányzat vállalja, hogy az 
illetményalapot a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal megemeli, azaz legalább 
46.380.- Ft-ban állapítja meg 2019. évre.   
 
A pályázatok elbírálása: a miniszteri döntés határideje 2019. február 28. 
 
Javasolom képviselő társaim részére, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra, hiszen ez 
hozzájárulást biztosít önkormányzatunk részére ahhoz, hogy béremelést hajtsunk végre 2019. 
évre, így a bérrendezés nem jelent akkora költségvetési terhet, mint abban az esetben, ha ezt 
teljes mértékben önerőből kellene megtennünk.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T . Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2019. (…) ÖH. 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt  
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszámára vonatkozóan a 
belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására című pályázatra.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület vállalja, hogy a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan az 
illetményalapot 2019. évre (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez 
képest emelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban állapítja meg nyertes pályázat esetén.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot elkészítse, a 
szükséges dokumentumokat hitelesítse, valamennyi dokumentumot a szükséges 
aláírásával ellássa,  a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi szükséges egyéb 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, majd a pályázatot elektronikusan és 
papíralapon is benyújtsa.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. illetve a pályázati határidők szerint  
 

Lajosmizse, 2019. január 16. 
         Basky András sk. 

  polgármester 


