Előterjesztés
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testületének
2018. március 13-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén
kinevezett köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §.
(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint:
(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a
köztisztviselő alapilletményének (ami jelenleg 38650,-Ft)
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40 %-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20 %-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30 %-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20 %.”
Tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. §. (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre
történő megállapítására ad felhatalmazást, így minden évben szükséges új
önkormányzati rendelet megalkotása.
Fentiek alapján a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet a köztisztviselők
illetménykiegészítés mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
középiskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évre megállapítandó illetménykiegészítésének
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
A fentiek alapján javaslom megalkotni a rendeletet.
…../2018. (III.13) számú rendelete
A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapítása

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (2)-(3) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§.
(1) A rendelet hatálya a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre, továbbá a rendelet
2. §. (1) bekezdésében foglalt juttatások tekintetében a polgármesterre terjed ki.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét a helyi költségvetési rendeletben kell
tervezni.
2.§.
Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások
(1) A képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott tartalmú és mértékű cafetériajuttatások kívül, az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb
juttatásokat biztosítja:
lakásépítés és vásárlás támogatása,
üdülési hozzájárulás,
illetményelőleg,
családalapítási támogatás,
egészségügyi juttatás,
szemüveg készítésének díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás,
bankszámla hozzájárulás a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
mértékben
h) rendkívüli szociális támogatás
i) kegyeleti támogatás,
j) nyugállományú köztisztviselő támogatása
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a
Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetőek. A jutalom mértéke személyenként
tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 4 havi illetményét.
3.§.
Illetménykiegészítés megállapítása
(1) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés 2017. évre megállapított mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.
4.§.
Képzettségi pótlék
(1) Ezen rendelet hatályba lépését megelőzően a helyi önkormányzat köztisztviselői
részére megállapított képzettségi pótlékot 2017. évben nem csökkenti.
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(2) A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között az (1) bekezdésben túl
képzettségi pótlékot állapíthat meg.
5. §.
(1) A rendelet 2018. március 13-án lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1.
napjából kell alkalmazni.
Gáborján, 2018. március 5.

Mező Gyula
polgármester

Jenei Attila
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet
esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Nincs új kihatása. Az illetménykiegészítéshez szükséges költségvetési fedezetet továbbra is
biztosítani kell a mindenkori tárgyévi költségvetésben.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Kttv. 234. §. (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre történő megállapítására ad
felhatalmazást, így a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítására minden évben
szükséges új önkormányzati rendelet megalkotása. A jogalkotás elmaradása esetén a
köztisztviselők nem részesülhetnek illetménykiegészítésében, illetve ha ennek ellenére mégis
illetménykiegészítés kerülne kifizetése, úgy az – jogalap hiányában – jogellenesen történne.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Gáborján, 2018. március 5.
Mező Gyula
polgármester
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