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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” című pályázat benyújtásáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” címmel. A kiírás
szerint a pályázat célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzat számára lehetőséget teremtsen a köztisztviselői bérek rendezésére a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megemelésével.
Pályázatot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: 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.
Őrbottyánban az egy lakosra jutó adóerő-képesség – a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. c)
pontjára figyelemmel – 11 833 forint, így lehetőségünk van a pályázat benyújtására.
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe.
Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban az elismert hivatali létszám 22,5 fő.
A kiírás szerint az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően 2019. december 31-ig) a Kvtv.ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja
meg. Az előterjesztés az illetményalap 20%-os emelésére tesz javaslatot.
A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás fajlagos összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően differenciált, ami az
adóerő-képességünk figyelembevételével 800 000 forint/fő/év támogatást jelent. Figyelembe kell továbbá venni, hogy 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a Kvtv. 60. § (1) bekezdésében meghatározott 38 650 forint összegű illetményalapot meghaladta-e. Mivel az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban az illetményalap a hivatkozott összeget nem haladta meg, így a fenti maximális
fajlagos összeg igényelhető.
A pályázaton való induláshoz a képviselő-testület döntése szükséges.
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2019. január 25., ezért szükséges a rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntést hozni.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország 2019 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségkihatása nincsen, az illetményalap emelésének fedezetét a pályázaton elnyerhető összeg jelenti. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásakor a rendeletben az összeget be kell
tervezni.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést támogatta.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (I. 23.) határozata a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” pályázatról
1. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” című pályázat keretében az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának emelésére.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan – 2019. január 1-jétől kezdődően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése szerinti 38 650 forint összegű illetményalaphoz képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.
3. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy 2018. július 1-jén a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében
meghatározott 38 650 forint összegű illetményalapot alkalmazta.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 60. § (6) bekezdése alapján az illetményalap emelésére vonatkozó önkormányzati
rendeletet terjessze Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé.
Őrbottyán, 2019. január 18.
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