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Előterjesztés  

 

A Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Győrújfalui KÖH kiegyenlítő bérrendezési alap pályázata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az 

illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy 

az nem lehet alacsonyabb, mint az előző 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. 

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. 

Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38 000 forintot 

meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt 

fenntartó települési önkormányzatok nyújthatnak be. 

Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 

2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben 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 pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

– elektronikus rögzítés lezárása: 2019. január 25. 

A határidők elmulasztása jogvesztő. 

Határozati javaslat: 

…./2019 (I. 24.) Kt. határozata 

 

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, elfogadja és 

támogatja, hogy a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be a 

Magyar Államkincstár által kiírt „Kiegyenlítő Bérrendezési Alap” címen kiírt 

pályázatára. Az igénylés feltételeként vállalja, hogy sikeres pályázat esetén az 

illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben 

rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban 

állapítja meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Hajnal Jenő Jegyző 
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melléklet: 

- pályázati kiírás 

- Igénylő adatlap 

Győrújfalu, 2019. 

 

 


