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kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1.) Javaslat a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alapból származó támogatási igény 
benyújtására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. január 18. 
 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Az anyagot készítette: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
       Rédei Róbert jegyző 

 
JAVASLAT 

 
a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alapból származó 

támogatási igény benyújtására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
mellékletének 12. pontja szerint a Kiegyenlítő bérrendezési alap előirányzatából az 
önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek a köztisztviselők illetményének 
emeléséhez. 
 
Azok az önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok pályázhatnak, ahol az 
egy lakosra jutó adóerő képesség nem haladja meg a 38.000.-Ft-ot. 
Az adóerő-képesség szerinti kategóriák alapján differenciálódik az igényelhető fajlagos 
támogatás. 
 
Az igénylés feltétele, hogy 2019. évben a köztisztviselői illetményalapot az önkormányzat 
megemeli legalább 46.380.-Ft-ra. A támogatás elismert hivatali létszám után vehető igénybe. 
Zagyvarékason az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség összege 9.158 Ft/fő.  
 
Az elismert hivatali létszám 2019. évben 10,13 fő. Az igényelhető támogatás 
önkormányzatunk esetében 800.000.-Ft/fő/év. 
 
Ezek alapján számítva:  
 

10,13*800.000.-Ft =8.104.000.-Ft összegű támogatás igényelhető. 
 
A pályázat beadási határideje: 2019. január 25. 
 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt 2019. február 28-ig. 
 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében egy összegben 
történik, a támogatást 2019. december 31-ig fel kell használnia az önkormányzatnak. 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozat tervezet elfogadását. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. január 22.  
 

Jánosi József 
polgármester 
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TERVEZET 

…../2019. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alapból származó támogatási igény benyújtásáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) megismerte és megtárgyalta a 2019. évi Kiegyenlítő bérrendezési alap előirányzatából 

pályázati úton igényelhető támogatás feltételeit, megállapítja, hogy Zagyvarékas Község 

Önkormányzata megfelel az előírt feltételeknek. 

 

1. A Képviselő-testület a Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 

3. számú melléklet I. 12. pontja alapján pályázatot nyújt be a köztisztviselők 

illetményének 2019. évi emeléséhez. 

 

2. A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot (38.650 Ft) alkalmazta.  

 

3. Az önkormányzat vállalja, hogy az illetményalapot 2019.évre vonatkozóan (2019. 

január 1-jétől kezdődően) a Kvtv-ben rögzítetthez képest (38.650 Ft) legalább 20%-kal 

emelt összegben, azaz legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert és Rédei Róbert jegyzőt a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Jánosi József polgármester 

       Rédei Róbert jegyző 

Határidő: 2019. január 25. 
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A határozatról: 
 

1.Jánosi József polgármester, 
2.Rédei Róbert jegyző, 
3.Képviselő-testület tagjai,  
4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
5.Irattár 
értesülnek. 




