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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. január 10. -i ülésére 

A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett 
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Eddig minden évben döntött a képviselő-testület a köztisztviselők önkormányzat által történő 
illetménykiegészítéséről, ezt a plusz kiegészítést az önkormányzat saját költségvetéséből tudja 
biztosítani, és eddig ez még nem okozott problémát. Mivel év elején járunk és mivel ez a 
kiegészítés csak egy évre állapítható meg, ezért most kerültünk abba a helyzetbe, hogy 
döntenünk kelljen erről a kérdésről. 
Felmerült annak a lehetősége, hogy a kormány plusz forrást biztosít a köztisztviselők 

béremeléséhez. 
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: 

A köztisztviselői béremelésre a központi költségvetésben elkülönítettek 11 milliárd forintot, 
melyre az önkormányzatoknak pályázniuk kell. Pályázatot azok az önkormányzati hivatalt 
fenntartó önkormányzatok pályázhatnak, amelyek esetén az egy főre jutó adóerő-képesség 
nem haladja meg a 38.000.- Forintot, illetőleg a pályázható összeg sávosan emelkedik az 
adóerő-képesség viszonylatában úgy, hogy a 20.000.- Forintot meg nem haladó adóerő

képességgel rendelkező önkormányzatok 800.000.- Forint/fő/év támogatásra pályázhatnak a 
költségvetési törvényben elismert létszám arányában. A pályázati kiírás még részleteiben nem 
ismert, de a költségvetési törvényben megfogalmazott feltételek alapján az önkormányzati 
illetménykiegészítésben von le majd a támogatás összegéből, így nem vállal kockázatot a 
képviselő-testület, ha megszavazza ezt a tervezetet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy erre az 
önkormányzati költségvetés fedezetet fog biztosítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a Váncsodi 
Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett köztisztviselők 
illetményének megállapításáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek. 



Előzetes hatásvizsgálat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett 
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendeletéhez 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 
előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható 
következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletalkotás célja a közös hivatalnál foglalkoztatott, de a községben működő 

kirendeltségen dolgozó köztisztviselők bérének szinten tartása, az őket megillető juttatások 
körének meghatározása úgy, hogy az elősegítse a köztisztviselői állomány megbecsülését, a 
pályaelhagyás, elvándorlás megakadályozását. 

Környezeti, egészségi hatása: 

A köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet környezeti és egészségi 
kihatással nemjár a község egészére nézve. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése, végrehajtása a munkálatokban résztvevőknek különösebb 
adminisztratív terhet nem jelent. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotását kötelezettségként nem írta elő jogszabály az önkormányzat számára, 
azt úgynevezett eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja. Elmaradása mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértést nem valósítana meg. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához a pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendelete fogja tartalmazni, a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a közös hivatalban 
biztosítottak, a rendelet módosítása egyéb feltételeket nem igényel. 

Gáborján, 2019. január 7. 



RENDELET-TERVEZET 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. JANUÁR 10-1 ÜLÉSÉRE 

... /2019. (I.10.) önkormányzati rendelete 

A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett 
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapításáról 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi cxcrx. 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: 

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 cafetéria
juttatások kívül, az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb 
juttatásokat biztosítja: 

a) lakásépítés és vásárlás támogatása, 
b) üdülési hozzájárulás, 
e) illetményelőleg, 

d) családalapítási támogatás, 
e) egészségügyi juttatás, 
f) szemüveg készítésének díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás, 
g) bankszámla hozzájárulás a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

mértékben 
h) rendkívüli szociális támogatás 
i) kegyeleti támogatás, 
j) nyugállományú köztisztviselő támogatása 

(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. 
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások igénylésének, elbírálásának, 
elszámolásának, finanszírozásának, adminisztrációjának részletes szabályait a jegyző a 
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg. 

3.§. 

Illetménykiegészítés megállapítása 

(1) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a 
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg, egységes költségvetési rendeletben 
meghatározott keret terhére. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés megállapított mértéke: 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

Gáborján, 2019. január 8. 
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