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A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő kérdésekről 

  szóló 22/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Előterjesztő:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

 

 

Előkészítő:  György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:   
  Pénzügyi Bizottság 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 
 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta  Sándor Tamás  
  jogi előadó   aljegyző  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § 

(3) bekezdése szerint a képviselő-testület rendeletében egységesen valamennyi felsőfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 

amelynek mértéke Várpalota esetében nem lehet több a köztisztviselő alapilletményének 

30%-ánál. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület rendeletében 

valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést 

állapíthat meg, amelynek mértéke legfeljebb a köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. évben szabályozta rendeletében a 

köztisztviselők illetménykiegészítését, melynek mértéke a felsőfokú végzettségű 

köztisztviselők esetében 15%, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében 10%.  

 

2015. évre a képviselő-testület a 22/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével a fenti 

mértékű illetménykiegészítést állapította meg.  

 

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap összege 2008 óta 38.650,- Ft. Ennek 

következtében a Hivatal állományába tartozó köztisztviselők illetménye 7 éve változatlan, és 

csak a közszolgálatban eltöltött évek alapján járó kötelező előrelépésből adódó 

illetményemeléssel növekedett az illetménykiegészítés bevezetését követő években. Mindez 

különösen a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében jelent problémát, mivel a II. 

besorolási osztályra meghatározott illetménytábla alapján járó illetmény és az illetmény-

kiegészítés összege az 1-11. fizetési fokozatban - mely 0-27 év közszolgálati jogviszonyban 

töltött időtartamra vonatkozik-, nem éri el a garantált bérminimum összegét, azt arra ki kell 

egészíteni.  

A Polgármesteri Hivatalban megüresedő álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása során az 

utóbbi években problémát jelentett a felajánlható illetmény összege, mivel a megfelelő 

tudással és szakmai tapasztalattal bíró személyek esetében az állás elfogadásánál kizáró 

körülmény lehet a versenyszférához képest jóval alacsonyabb illetmény.  

 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) az 

alábbiakat rögzíti: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 

szerinti illetményalap a 2016. évben 38 650 forint.” 

 

Javasolom, hogy mindezen indokok figyelembe vételével a Képviselő-testület 2016. évre a 

felsőfokú végzettségű köztisztviselők számára 20%-os, a középfokú végzettségű 

köztisztviselők számára 15%-os illetménykiegészítést állapítson meg. Ez a módosítás 

átlagosan 4,2 %-os illetmény-növekedést, havi szinten átlagosan bruttó 7.031,- Ft-os emelést 

jelentene a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

melynek az alábbiak szerint teszek eleget: 
 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az önkormányzati rendelet megalkotását a Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdése teszi lehetővé, és 

a köztisztviselők hivatali munkavégzésének elismerése, megbecsülésük ilyen módon való 

növelése indokolja. A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos költségvetési 

többletkiadás fedezete a 2016. évi költségvetésben betervezésre kerül, előzetes számítás 

szerint éves szinten a szociális hozzájárulási adóval együtt annak mértéke 5,7 millió Ft.  



 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi 

következményei nincsenek.  

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem okoz többlet adminisztratív terheket.  
 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A Kttv. 234. § (3)-(4) paragrafusában foglaltak szerint már csak tárgyévre 

állapítható meg a köztisztviselők illetmény-kiegészítése, ezért szükséges a rendelet 

megalkotása.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A fenti jogszabályok és indokok figyelembe vételével kérem döntésüket az önkormányzati 

rendelet módosításával kapcsolatban! 

 

 

Várpalota 2015. november 9. 
 

 

 

 

  dr. Ignácz Anita Éva 
 jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

 

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2014. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőnek 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a 

köztisztviselő alapilletményének 20%-a.” 

 

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Képviselő-testület egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek 

2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 

alapilletményének 15%-a.”  
 

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2015. november 26.  
 

 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 
 polgármester jegyző 

 

 


