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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az alábbiakban részletezett, az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás jelent meg az 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren: 

 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv) 

3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a belügyminiszter 

pályázatot hirdetett. 

 
A Kvtv. 60.§ (1) bekezdése szerint az illetményalap 2019. évben is 38.650,- Ft. 

 

A pályázat célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is 

lehetőség nyíljon arra, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön! 

 
A pályázók köre: a 38.000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, 

önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok. 

 

A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1.a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe. 
 

Ez a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 9,18 főt jelent. 

 
Tihany Község Önkormányzata egy lakosra jutó adóerő-képessége 33.420,- Ft. 

 

Ez alapján 560.000,- Ft/fő/év, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, összesen 5.140.800,- Ft, 

azaz ötmillió-száznegyvenezernyolcszáz forint. 
 

Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az 

illetményalapot 2019. január 1-től kezdődően legalább 46.380,- forintban állapítják meg. Saját 
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás 

biztosítását nem eredményezi. 

 
A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január – november 

havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére fordítható. A 

támogatás 2019. december 31-ig használható fel. 

 
Tekintettel arra, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal minden ügyintézője személyi 

illetményben részesül, így az illetményalap emelése csak 3 fő (2 fő Tihany, 1 fő Örvényes) bérének 

változását (emelkedését) eredményezné. A személyi illetményekre vonatkozó szabályok továbbra is 
alkalmazhatóak, vagyis a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők részére a besorolás szerinti 

bér helyett személyi illetmény állapítható meg tárgyév március 1-től a következő év február végéig. 

 
 

A pályázatot Tihany Község Önkormányzata, mint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelytelepülése nyújthatja be. Az igényelhető támogatás összege (5.140.800,- Ft) az ebr42 

rendszerben rögzített, az nem módosítható. 
 

A pályázati adatlap benyújtásának, az elektronikus rögzítés lezárásának határideje 2019. január 

25. Papír alapon történő benyújtás (Kincstár részére) határideje 2019. január 28. 
 

Az elektronikus rögzítés lezárását követő határidők elmulasztása jogvesztő. 

 

A miniszteri döntés határideje 2019. február 28. 
 



 

A közös önkormányzati hivatalt alkotó tagtelepülések önkormányzatainak képviselő-testületei 

határozatukban kötelesek vállalni, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan az illetményalap összege 
eléri a 46.380,- Ft-ot. Ezen testületi határozatok az adatlaphoz csatolandók, így a testületi 

döntéseket legkésőbb 2019. január 24. napjáig meg kell hozni. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Aszófő, 2019. január 17. 
       Keller Vendel 

polgármester 

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2019.(I…) határozata 
 

1. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belügyminiszteri pályázat 

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

I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” tárgyú előterjesztést. A 

képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért. 

2. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az illetményalapot 2019. január 1-től kezdődően - 

pályázatnyertesség esetén - 46.380,- Ft-ban állapítja meg.  

3. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert, 

hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, a pályázat igénylő lapot 

aláírja. 

 

Határidő: 2019.01.25. 
Felelős:polgármester 

 

                       

 

                       Keller Vendel s.k.  

      polgármester  


