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Készítette: Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal személyi állományára vonatkozó 

köztisztviselői illetményalap megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint a 

köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap összegét évente az állami 

költségvetésről szóló törvény (Kvtv.) állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint 

az előző évi illetményalap. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is – a 

2008. január 1-től megállapított, és azóta is változatlan mértékű – 38.650,- Ft maradt.  

A fentiek alapján 2008. január 1-től csak a garantált bérminimum, illetve az ún. „soros lépés” 

jelentette a béremelést a Hivatal munkavállalóinak. 2019. évben a bruttó garantált 

bérminimum 195.000,- Ft.   

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal valamennyi középfokú végzettséggel rendelkező 

köztisztviselőjének besorolás szerinti illetménye nem éri el a 2019. évi bruttó garantált 

bérminimumot, csak úgy, hogy azt kötelezően ki kell egészíteni 195.000,- Ft-ra. Ez azt jelenti, 

hogy a gyakorlattal nem rendelkező pályakezdők és a nagyobb szakmai tapasztalattal 

rendelkező középfokú végzettségű köztisztviselők ugyan olyan mértékű bérre jogosultak.  

A magasabb szaktudással rendelkező felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők helyzete 

sem sokkal kedvezőbb. Legalább 16 év munkaviszonnyal kell rendelkeznie a diplomás 

köztisztviselőnek ahhoz, hogy besorolás szerinti illetménye elérje vagy meghaladja a 

195.000,- Ft-ot. 

Az illetményalap emelése nélkül komoly bérfeszültség alakulhat ki a középfokú és a 

felsőfokú, valamint a pályakezdő és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 

köztisztviselők között. 

Hivatalunkban is érezhetővé vált az a jelenség, hogy a munkavállalók többsége kifejezetten az 

illetmény összegét tekinti döntő érvnek az elhelyezkedés során és érthető okból olyan 

munkáltató mellett dönt, ahol magasabb illetménnyel számolhat. Mára már versenyképes lett 

az állami tisztviselők szektora is, hiszen az állami tisztviselők havi illetménye jelentősen 

emelkedett az utóbbi időben. Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző 

köztisztviselőket meg tudjuk tartani, illetve az újonnan jelentkezők számára anyagi 

megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a kínálkozó munkalehetőségeket, illetve tudásukat, 

szakmai tapasztalatukat a város érdekében kamatoztathassuk, célszerű lenne az illetmények 

rendezése, emelése.  

 

A fenti problémák enyhítésére a Belügyminisztérium 2019. január 14-én pályázatot írt ki 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” címmel. 

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.  

A támogatás a Kvtv. 2. melléklet 1.1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető 

igénybe. Medgyesegyháza tekintetében ez a létszám 15,76 fő. 

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

a 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 állami támogatás 

biztosítását nem eredményezi.  

A pályázat keretében vissza nem térintendő költségvetési támogatás igényelhető.  

Az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő differenciált támogatás fajlagos összege 20 000 

forint vagy kevesebb egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén 800 000 forint/fő/év kiegészítő 

támogatás.  

Medgyesegyháza vonatkozásában az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 

forintot, ennek alapján Hivatalunk 800 000 forint/fő/év támogatás benyújtására jogosult. 

A fentieket figyelembe véve Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 15,76 fő tekintetében 

nyújthat be pályázatot 800 000 forintot/fő/év összegben, mely összesen 12 608 000 forint 

támogatás igénylését jelenti.  

A pályázat benyújtásához szükséges a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 

határozat hitelesített másolata, amely tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat vállalja az 

illetményalap a Ktvt-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 

forintban történő megállapítását 2019. évre. 

A pályázat lezárásának és benyújtásának határideje: 

- elektronikus rögzítés lezárása: 2019. január 25. 

- papír alapon történő benyújtása: 2019. január 28. 

A határidők elmulasztása jogvesztő. 

A pályázat elbírálása: a miniszteri döntés határideje 2019. február 28. 

A támogatás az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. január-

november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére 

fordítható. 

A támogatást a kedvezményezett 2019. december 31-ig használhatja fel. 

A fenti határidőt követően a felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásnak minősül. A jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni a központi 

költségvetésbe. 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és a felelős annak jogszerű 

felhasználásáért. 

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 beszámoló lezárását követően a Kincstár ellenőrzi saját, 

erre a támogatásra kialakított ellenőrzési szempontok szerint.  

 

Mellékletként csatoljuk a teljes pályázati kiírás anyagát. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 



Medgyesegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatására”. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vállalja, hogy 2019. évre a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben 

rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.  

A képviselő-testület a pályázat benyújtásának kapcsán kijelenti, hogy a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési 

törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazták 2018. július 1-jén. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő: azonnal 

  

 

 

Medgyesegyháza, 2019. január 23. 

 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 

 

 

            

  

  

 


