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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 17-i ülésére

Tárgy: A köztisztviselői

kiegyenlítői

bérrendezése alap támogatásra pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot írt ki az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők
bérének a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet 1.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. A pályázat célja, hogy
a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is lehetőség nyíljék a
köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők
illetményének megemelésére. A költségvetési törvény erre a célra összességében 11
ezermillió forintot különített el a költségvetésben. Pályázni azok az önkormányzatok
pályázhatnak, amelyek esetén az egy lakosra jutó adó erőképesség nem haladja meg a
38.000.- forintot, valamint a települési önkormányzatok vállalják, hogy a köztisztviselői
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározotthoz képest
legalább 20 %-kal magasabb összegben, azaz legalább 46.380.- forintban állapítják meg. A
pályázható összeg 800.000.- forint/fő/év, a költségvetési törvény 2. számú melléklet 1.1 .a
pontja szerint elismert hivatali létszám (7,04) szorzata.
A pályázat benyújtására a Belügyminisztérium által működtetett ebr42 elektronikus felületen
van lehetőség 2019. január 25. napjáig. A pályázathoz szükséges az önkormányzati hivatalt
fenntartó önkormányzatok döntése a pályázat benyújtásáról, valamint arról, hogy a
köztisztviselő illetményalapot a költségvetési törvényben megállapítotthoz képest 2019. évre
vonatkozóan legalább 20 %-kal megemelt összegben állapítják meg.
A miniszteri döntés határideje 2019. február 28. A támogatás előfinanszírozás keretében egy
összegben kerül folyósításra. A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye, és az ahhoz kapcsolódó szociális
hozzájárulási adó kifizetésére fordítható, a támogatást 2019. december 31-ig lehet
felhasználni. A támogatás felhasználásáról elkülönített naprakész nyilvántartást kell vezetni,
és december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint
kell elszámolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az azzal való
egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:
.. ./2019. (1.17.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
belügyminiszter által a köztisztviselők kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatnál alkalmazott
köztisztviselők vonatkozásában alkalmazott illetményalapot a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározott

A képviselő-testület kötelezettséget vállal az illetményalap vonatkozásában a korábban 2018ban alkalmazott 38.650.- forintos összeget, 2019. január l-től 46.380.- forintban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
gondoskodni szíveskedjenek.
Határidő:

2019. január 25.
Gyula polgármester
Jenei Attila jegyző

Felelős: Mező

Gáborján, 2019.január 16.

Jóváhagyom:
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Budapest, 2019.január „.(Í/ "

PÁLYÁZATI KiiRÁS

2019.
A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet l. 12. pont szerinti

Kiegyenlítő

költségvetéséről

szóló

bérrendezési alap támogatásra,

összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
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.

2. Keretösszeg
A Kvtv. 3. melléklet I. 12. pontja szerinti Kiegyenlítli hérrendezési alap jogcímen a pályázati célra
11 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre
Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult~ OOO forintot meg nem
haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivataTt fenntartó teleplilésí
önkonnányzatok nyújthatnak be.
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet 1. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után

vehető

igénybe.

A pályázó önkormányzat adóerö-képességél a Kvtv. 2. melléklet
szerint kell figyelembe venni.

Kiegészítő

szabályok, 1. e) pontja

Az igénylés feltételeként a települési önkormán zatnak vállalnia kell, ho r az illetményala )ül 2019.
é~e vonatkozóan (2019 . janu~r L=$1.91 kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest egalább 20%-kal
e1p.elt összegben, azaz legalább ~80 forintban álla _í!ja meg. Saját hatáskfu·ben ennél magasabb
összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi .

4. A támogatás formája
A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhetö.

5. A támogatás mértéke
Az egy lakosra jutó

adóerő-képességtől függő ,

differenciált támogatás fajlagos összegei a

következők :

20 OOO forint vagy
800 OOO forintlfő/év
. . .-. "kevesebb
" - - - -- --t- - - - - - - - - -- - · - - - - · - · ·
20 001- 25 OOO forint között
760 OOO forint/fö/év
720 OOO forint/fő/év
25 001 - 27 500 forint között
27 501 - 30 OOO forint között
680 OOO forint/fő/év
30 001 - 32 500 forint között
640 OOO forint/fó/év
560 OOO forint/fö/év
32 501 - 35 OOO forint között
480 OOO forint/fó/év
35 001 - 38 OOO forint között

1--~------

Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a K vtv . 60. § (1) bekezdésében szereplő
összeg
a) 110%-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető,
b) az a) pont szerinti mé1téket meghaladta, de a 120%-át nem étte el, úgy a táblázat szerinti fajlagos
összeg 75%-a igényelhető,
e) 120%-át elé1te vagy meghaladta, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg 50%-a igényelhető.

6. Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap és a további dokumentumok benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren (a továbbiakban : ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati
felületen tö1ténik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alap011 a Kincstár területileg
illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton való megküldéssel vagy az
Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban .

A benyújtási határidőt megtartottnak kel 1 tekinteni, ha a helyi önkormányzat legkésőbb az alább
megjelölt határnapokon elektronikusan lezá1ta a pályázati adatlapot az ebr42 rendszerben, illetve a
pályázatot a további szükséges dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen
leadta . A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- elektronikus rögzítés lezárása : 2.Q.19. január 25.
- papír alapon töiténö benyújtás: ZU] 9. január 28. (az elektronikus rögzítés lezárását követő
munkanap).

A halé1ridök elmulasztása jogvesztő .

7. Benyújtandó dokumentumok
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtás módja
E= elektronikusan,
P=papír alapon,
EP= elektronikusan és papír
alaEon is
------

Benyújtandó dokumentumok

1.

Az ebr42 rendszerben kitöltött pályázati
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)

2.

A pályázat benyújtásáról szóló ké1>viselő-testülcti vagy
kiizgyűlési
határozat hitelesített másolata, amely
tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat vállaljaaz
illetmé1Íyalap a K vtv-5en rogz1teHhez K:epest tegai"ább
20%-kál emelt ös-:z,~1rhP.11 "'7 " ' ' 1,~m1fább ~o3'8tr1ffi1!2füan
történő megállapítását 2019. évre
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Adatlap

EP
·· - -·

EP

·-

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerüségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.
Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a pályázat a kiírásnak nem felel meg, az
Igazgatóság hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a hibás pályázat kijavítására.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - a másolati példány
megtarlásával -, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.
Az lgazgatóság a papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatok egy eredeti
példányát a hiánypótlás lezárultát követően, véleményével együtt 2019. február 15-ig !ovábbítja a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
Ha a miniszter a pályúzat vizsgálata során további !ájékoztatást vagy dokumentumok megküldését
tai1ja szükségesnek, azt a miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül a miniszter
részére az Igazgatóság Ü!ján történő benyújtássa 1 teljesíti.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A minisz!eri döntés határideje: 2019. február 28.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www .kon11.mwJn.! honlapon is közzétételre kerlilnek .
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs

10. Döntésről való értesítés

lehetőség.

A miniszter döntéséröl a nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezetl) elektronikus támogatói
okiratban érteslil a döntést követő 5 munkanapon belül az ebr42 rendszeren keresztül.

A támogatásban nem részesült Pályázó levélben é1iesül a pályázat elutasításáról.

11.Támogatás folyósítása
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12.Támogatás felhasználása
A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők.J.QJ 9 évi jairnár-november
havi illetménye és az~1oz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére fordítható.
A támogatást a Kedvezményezett 2019. december 31-éig használhatja fel.

A fenti
minősül.

határidőt követően

felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
A jogosulatlanul fclhasznált támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és

13.A támogatás elszámolása és

felelős

annak jogszeríí felhasználásáért.

ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A támogatás felhasználását az éves költségvetési beszámoló lezárását követően a Kincstár ellenőrzi

saját, erre a támogatásra kialakított

ellenőrzési

szemJ>ontok szerint.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht„ az Ávr. és a támogatói okirat
tartalmazza.

A pázyázók, a páz>1ázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Ö11ko„111á11yzati G"zda.wígi Főoszttílyálwz (titkárság: ogf(a),lnngQ1~.lJ1!.. illetékes
munkatársak:
Szedlák
Adrienn
fülri!!.!1!.L~'l.f..<Í.ÚIM@,b.!.nggi:JJ.!L.
Gyurcsina
Auila
fWIIJ.Lgj!Jl..f.Yi n(!J@Jm1,gsn1JJ.1!) .fb rdu Ihatnak.

