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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére 

Köztisztviselői illetményalap megállapításáról határozat elfogadása 

tárgyában 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter által 

meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12 pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra” című pályázatra, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény ( a továbbiakban: Áht.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel. 

A Kttv. 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. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. július 01-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta. 

A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében 

a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. 

A pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38000 forintot 

meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt 

fenntartó települési önkormányzatok nyújthatják be, a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja 

szerinti elismert hivatali létszám után. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évre vetítve (a KGRK11 elektronikus 

adatszolgáltató rendszerbe feltöltött költségvetési jelentés alapján) egy főre jutó adóerő-

képessége 23.859,4604,-Ft, a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali 

létszáma 59,77 fő. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása érdekében vállalja, hogy az 

illetmény alapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a Kvtv-ben 

rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban 

állapítja meg.  

A támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő, differenciált támogatás 

fajlagos összegei sávosan kerültek meghatározásra, amely alapján Kiskunhalas Város 
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Önkormányzata a 20.001-25.000 forint közötti sávba esik. Ebben a kategóriában a kiegészítő 

támogatás fajlagos összege 760.000 forint/fő/év. 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése értelmében a 2019. évre vállalt és megemelt illetményalapot a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg.  

2019. január 1-től a minimálbér összege bruttó 138.000.- Ft-ról 149.000.- Ft-ra, a garantált 

bérminimum összege bruttó 180.500.- Ft-ról 195.000.- Ft-ra emelkedik. 

 

Központi intézkedés a köztisztviselői bérek rendezésére 2008 óta nem történt, jelen 

információk szerint nem is várható. 

 

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők átlagbére jelentősen elmarad a környező 

hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők átlagbérétől. Az önkormányzatok egy része már 

a korábbi években élt az illetményalap magasabb összegben való megállapításának 

lehetőségével. 

 

Az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó (korábban akár hivatali 

alkalmazásban álló) járási hivatali dolgozók illetménye az eltérő bértábla miatt jelentősen 

magasabb, mely a hivatali alkalmazottak megtartását, ezáltal a feladatok zökkenőmentes 

ellátását veszélyezteti. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12 

pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázatra.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása érdekében vállalja, 

hogy az illetmény alapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától 

kezdődően) a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, 

tehát legalább 46.380 forintban állapítja meg. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. július 01-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Értesül:  Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

  dr. Rékasi Cecília aljegyző 

  Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 

 

Kiskunhalas, 2019. január 21. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

                                                                                                                    polgármester  


