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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 16-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:
1.

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása
Dr. Németh József: 2017. évtől teszi lehetővé a központi költségvetésről szóló törvény a helyi
önkormányzatok számára azt, hogy a köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapítsák meg az
illetményalapot. Eddig (2017. és 2018. évben) ennek a forrását az önkormányzatnak saját bevételeiből
kellett biztosítania.
A köztisztviselők illetményalapja törvényileg 38.650,- Ft, mely 2008. év óta nem változott, így
illetményük jelentősen leszakadt pl. a pedagógus illetményekhez, ill. az állami tisztviselői illetményekhez
képest. A törvényi lehetőség alapján ezt a hátrányt próbáltuk behozni azzal a bérfejlesztéssel, mely
szerint a Képviselő-testület az illetményalapot 2017. évtől 48.300,- Ft-ra emelte. (A KSH adatok azt
mutatták, hogy 2008 óta bekövetkezett halmozott infláció ~25 % mértékű. Ezzel a mértékkel került
megemelésre az illetményalap.)
A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselők esetében továbbra is biztosítja, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben
megemelhessék a köztisztviselői illetményalapot, viszont ehhez kapcsolódóan az ún. kiegyenlítő
bérrendezési alap 11 milliárd forint forrást tartalmaz a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok
köztisztviselői béremelésének pályázati úton történő támogatására. Az erre vonatkozó pályázati kiírás
2019. január 14-én került közzétételre (a legutóbbi képviselő-testületi ülés napján).
Eszerint a támogatás igénybevételére jogosult, érintett önkormányzatok között szerepel Dunabogdány
is (az ún. kiegyenlítő bérrendezési alap támogatást a 38000 Ft/fő adóerőképességet meg nem haladó
önkormányzat igényelheti). Dunabogdány az adóerőképesség szempontjából a 20001-25000 Ft/fő
kategóriába esik.
Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot legalább a pályázatban meghatározott
összegben (46.380 Ft) állapítja meg. Ez esetünkben teljesül, 48.300 Ft az illetményalapunk.
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Ezek alapján Dunabogdány ezen a jogcímen a 380.000 Ft/fő/év összegű támogatási kategóriába
tartozik. Az igényelhető támogatás az elismert hivatali létszám után vehető igénybe, ami esetünkben
8,70 fő. Így az igényelhető támogatás összege 3.306.000,- Ft. Önerő nincs. A pályázat benyújtási
határideje: 2019. január 25.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, 2019. február 28-ig.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
13/2019. (I. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az Önkormányzat pályázatot nyújt be Belügyminisztérium által kiírt Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatásra;
2. az Önkormányzat vállalja azt, hogy az illetményalapot a teljes 2019. évre vonatkozóan a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben rögzítetthez képest legalább
– a pályázatban meghatározott – 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 17:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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