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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás, polgármester 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

egyszerű többség 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról és 

illetményalap emelésről 

 

 

Melléklet: Rendelet tervezet. 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 24. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés pályázat benyújtásáról és illetményalap emelésről 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka, 

jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A múlt hét végén jelent meg a Belügyminiszter pályázati kiírása Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra vonatkozóan. A pályázat célja, hogy támogassa azon 

meghatározott adóerőképességet el nem érő, önkormányzati hivatalt fenntartó települési 

önkormányzatokat, amelyek vállalják, hogy a 2019. évre a hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapját a törvényben meghatározottakhoz képest legalább 20%-al 

emelt összegben, azaz legalább 46 380 Ft összegben állapítják meg.  

A pályázat benyújtási határideje 2019. 01.25. napja, így a kérdésben rendkívüli testületi ülést 

kellett összehívni.  

Az illetményalap 20%-os emelése esetén az egyes köztisztviselők besorolási bérei jobban 

illeszkednének a munkaerőpiacon az utóbbi 10 évben bekövetkezett általános béremelési 

trendekhez. A köztisztviselői illetményalap gyakorlatilag 2008. év óta változatlan, ugyanakkor 

a legalább középiskolai végzettséget igénylő munkavállalókat érintő garantált bérminimum 

2008 óta 82.800,-Ft-ról 2019. évre 195.000,-Ft-ra, több, mint a duplájára nőtt.  

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hivatali belső bértáblában csak a legalacsonyabb 

összegű illetménnyel rendelkezők bére emelkedett, a többieké nem. Ezzel a bértábla eredeti, 

belső differenciáltsága gyakorlatilag eltűnt.  

Ezt a jelenséget eddig a munkáltatói jogkör gyakorlója részére biztosított egyéb törvényi 

lehetőségekkel élve próbáltuk kezelni, korrigálni, a fedezetét pedig saját önkormányzati 

költségvetési forrásból kigazdálkodni.  

Ezeket a jogi eszközöket most legalább részben felválthatja az illetményalap-emelés, mint 

normatív eszköz, és nagyon fontos, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén ehhez most 

költségvetési forrást is kaphat az önkormányzat! 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a tárgyban a döntését 

hozza meg! 
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Határozati javaslat: 

Döntés pályázat benyújtásáról és illetményalap emeléséről 

 

1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évre 

(2019.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig) vállalja a köztisztviselői illetményalap 2019. 

évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott összegének 

20%-al történő emelését, azaz vállalja, hogy a megadott időszakra a köztisztviselői 

illetményalapot 46.380,-Ft összegben határozza meg. 

2.) A képviselő-testület elrendeli a Belügyminiszter által Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra vonatkozóan kiírt pályázat önkormányzat általi 

benyújtását. 

3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetményalap e határozat szerinti 

emelését rögzítő rendelet tervezetét, 2019.01.01. napjára visszamenőleges hatállyal 

készítse elő, valamint gondoskodjon az illetményalap emeléshez szükséges 2019. évi 

költségvetési források betervezéséről.  

 

Határidő: azonnal, 3. pont esetén február 15. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

Harkány, 2019. 01. 23. 

 

Baksai Endre Tamás, polgármester   Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

s.k.        s.k. 

     


