
Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2019. január 23-i együttes 

testületi ülésére 

4. Napirendi pont: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat beadásáról 
döntés 

 

Tisztelt Képviselők! 

Megjelent a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szól 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti, a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 

vonatkozó pályázati kiírás. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. január 25. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás az 

elismert hivatali létszámra vehető igénybe, ami esetünkben 8,59 főre vehető igénybe. Az igénylés 

feltétele, hogy a települési önkormányzatoknak vállalni kell, hogy az illetményalapot 2019. évre 

vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest (ez jelenleg 38.650,- Ft) 

legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban állapítják meg. Saját hatáskörben 

ennél magasabb összeg is megállapítható. Mivel önkormányzataink esetében eddig nem került sor az 

illetményalap megemelésére, így a pályázatban meghatározott fajlagos összeg igényelhető (nem 

csökkentik azt). 

A pályázathoz csatolni szükséges a képviselő-testületi határozatok másolatát, mely tartalmazza azt is, 

hogy az illetményalap megemelésre kerül. Ezért került sor a mai ülésen az önkormányzati rendelet 

megalkotására is, hogy ezen kötelezettségének az önkormányzatok az előírt rendeleti úton is eleget 

tegyenek. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslatok elfogadására: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(I.23.) önkormányzati határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal székhely önkormányzat polgármesterét, hogy gondoskodjon a belügyminiszter által 

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

I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási igény benyújtásáról. 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy 2019. évben a Kvtv-

ben rögzítetthez képest az illetményalapot legalább 20 %-kal megemelt összegben, azaz legalább 

46.380.-forintban állapítja meg. 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 2018. évben a 2018. évre 

vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, azaz 38.650.-Ft összeget 

alkalmazták a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Péter polgármester 

              Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

 



Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(I.23.) önkormányzati határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal székhely önkormányzat polgármesterét, hogy gondoskodjon a belügyminiszter által 

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

I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási igény benyújtásáról. 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy 2019. évben a Kvtv-

ben rögzítetthez képest az illetményalapot legalább 20 %-kal megemelt összegben, azaz legalább 

46.380.-forintban állapítja meg. 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 2018. évben a 2018. évre 

vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, azaz 38.650.-Ft összeget 

alkalmazták a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

              Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(I.23.) önkormányzati határozata 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal székhely önkormányzat polgármesterét, hogy gondoskodjon a belügyminiszter által 

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

I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási igény benyújtásáról. 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy 2019. évben a Kvtv-

ben rögzítetthez képest az illetményalapot legalább 20 %-kal megemelt összegben, azaz legalább 

46.380.-forintban állapítja meg. 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 2018. évben a 2018. évre 

vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, azaz 38.650.-Ft összeget 

alkalmazták a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vajda György polgármester 

              Vida László aljegyző 

Vaszar, 2019. január 17. 

 

   

 

 


