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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. január 17 -i soron kívüli ülésére a belügyminiszter által meghirdetett Kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázati kiírásról 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. melléklet 

I.12.pontja alapján a belügyminiszter Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot 

hirdetett. 

A pályázat célja az, hogy a köztisztviselők bérének rendezése érdekében a hivatalokban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. 

A költségvetési törvény alapján 2019.évre a köztisztviselői illetményalap mértéke 38.650 Ft. 

összegű, amely összegtől a képviselőtestület eltérhet és magasabb összegben állapíthatja meg 

azt. 

 

A 2017-es  és 2018-as költségvetési évben is lehetővé tette ezt az adott évre  vonatkozó 

költségvetési törvény, azonban ezt az önkormányzatoknak saját bevételei terhére lehetett 

megállapítani. 

 A jelenlegi az első pályázati kiírás, amikor az emeléshez központi támogatás igényelhető. 

Ennek feltétele, hogy a település egy lakosra jutó adóerő képessége ne haladja meg a 38.000 

Ft.-ot és csak a költségvetési törvény melléklete szerinti elismert hivatali létszám után 

igényelhető.  

 

Az igénylés feltétele tovább, hogy a települési önkormányzatnak vállalnia kell ,hogy az 

illetményalapot 2019.évre vonatkozóan (2019.január 1-től) a költségvetési törvényben 

rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban 

állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban 

további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.2019 január-november havi illetményekhez 

használható fel, illetményre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra. 

Önkormányzatunk adóerőképessége alapján -támogató döntés esetén -640.000forint/fő/év 

kiegészítő állami támogatás nyerhető. 

 

Javaslom a képviselőtestületnek, hogy nyújtsa be pályázatát a fenti kritériumok alapján és 

vállalja az illetményalap emelését a pályázati támogatás alapján annak eredményes elbírálása 

esetére. 

                                                              

 



Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. melléklet I.12.pontja alapján- a 

belügyminiszternek a  Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása megjelölésű pályázati 

kiírására benyújtja pályázatát, amelynek keretében vállalja, hogy a pályázat eredményessége 

esetén  a Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló törvényben rögzítetthez képest 

legalább 20%-kal emelt összegben ,azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg a 

köztisztviselői  illetményalapot. 

 

Feleős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2019. január 25. 

 

 

Marcali, 2019.január 16.                                                          Dr. Sütő László 
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