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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. január 31-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző 
Előterjesztést készítette: dr. Keresztessy Csilla aljegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Költségvetési hatása van, a költségvetésben többletforrást 

biztosíthat 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 

ülésen lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 1. 12. pont 
szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.  
 
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. szerint az 
illetményalap 2019-ben továbbra is 38.650,- Ft. A Kvtv. rögzíti azt is, hogy a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete 31/2018. (XII.14.) önkormányzati 
rendeletében döntött az illetményalap megemeléséről 2019. január 1-jétől. 
 
A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a települési önkormányzatok részére, hogy a 
Kvtv-ben szabályozott illetményalapnál (38.650,- Ft) magasabb összegű illetményalapot 
tudjon fizetni köztisztviselői részére. 
 
A pályázat feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az 
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől) a Kvtv-ben rögzítetthez 
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képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 
Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható. 
 
A pályázat nyertessége esetén 12.356.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatáshoz juthatna a hivatal. 
 
Kérem, hozzanak döntést a pályázat benyújtása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. január 16. 
          

Koltai Péter 
          polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  
 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (I.18.) KT. Határozata 
 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
kiírt pályázat benyújtásáról 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
belügyminiszter által meghirdetett kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt 
pályázatot benyújtja. 
 
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
önkormányzat vállalja az illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal 
emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban történő megállapítását 2019. évben. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: 2019. január 25. 
 
 



SZENTLŐRINC JÁRÁS SZÉKHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE 

                                      
                                  7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
                                  Tel: +36--73 570-000    
                                  Fax: +36-73 371-001       
                                  E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu 
                                  Honlap: www.szentlorinc.hu  

 

 
 

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

                  +36-73 570-000          +36-73 371-001            titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu 
 

 
M E G H Í V Ó  

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 18. napján pénteken 

8.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére 
 
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Napirend:  
 

1. Előterjesztés vízjogi engedélyezési és kivitelezési terv készítéséről a 
Szentlőrinc északi részén levő iparterület nyugati részének vízellátására és 
szennyvízelvezetésére 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
 

1. Előterjesztés kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása tárgyában kiírt 
pályázat benyújtásról 
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző 

 
Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása 
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-
mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! 
 
A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a pályázat beadásának határideje. 
(2019. január 25.) 
 
Szentlőrinc, 2019.  január 16. 
    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 
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