ELŐTERJESZTÉS
Taszár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-i ülésére

7. napirend:

A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 58. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó
illetményalap mértékét 2020. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009.
évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – a kománytisztviselői
jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozóan, az egészségügyi és szociális, köznevelési,
kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént. A Kvtv. 58. §
(6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a
önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben
meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az ekként
megállapított magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
A képviselő-testület évente rendeletben szabályozta a 20 %-os illetménykiegészítést. Az
illetményalapot a tavalyi évben 46.380,- forintban határozta meg a képviselő-testület. A Kttv.
szerint számolt besorolási bér – a fenti intézkedések mellett
sem érte el a tavaly
megállapított garantált bérminimum összegét.
A képviselő-testület az illetményalapot – a bérfejlesztési pályázat alapján - 2019. január 1jétől 46.380 forintban határozta meg. Az illetményalap emeléséhez Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 12. pontja szerinti
„Kiegyenlítő bérrendezési alap” előirányzatból a Hivatalra 4.800 eFt összegű pályázati
támogatást igényelhettünk. Az igénylés feltétele az volt, hogy a települési önkormányzat az
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan a költségvetési törvényben rögzítetthez képest
legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább az említett 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A Kttv. 2020. évre vonatkozóan ismét forrást biztosít a hivatalok munkavállalói tekintetében
megemelt illetményalap alkalmazására. 2020. évben a Kttv. azonban nem pályázati
támogatásként biztosít forrást az illetményalap megemeléséhez, hanem az önkormányzati
hivatal működéséhez kapcsolódó állami támogatás emelt összegű finanszírozásaként 5.450 e
Ft-ot/elismert létszámban állapította meg.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4)
bekezdése alapján, a felsőfokú illetve érettségi végzettségű köztisztviselőknek a helyi
önkormányzat rendeletben, a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg. Mértéke a
felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében legfeljebb az alapilletmény 20%-a, érettségi
végzettségűek esetében legfeljebb az alapilletmény 20%-a.
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők részére az 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletével 2019. évre egységesen
– a korábbi éveknek megfelelően - 20% illetménykiegészítést állapított meg.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapját 2020. évre 50.000,- Ft-ban, és a köztisztviselők részére
20 %
illetménykiegészítést állapítson meg.

Az illetményalap 50.000,- Ft-ra töténő emelésével és a 20 % mérékű illetménykiegészítéssel
együttesen számolva a 7 köztisztviselő közül 5 középfokú végzettségű dolgozó esetében még
mindig a besorolás szerinti bér minimálbérre történő kiegészítése válik szükségessé.
Besorolás
ALAPILLETMÉNY
(50 000 Ft-os
illetményalappal)
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BÉR

Minimálbérre
(210.600 Ft-ra)
kiegészítés
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20% KIEGÉSZÍTÉS
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-

-

A fenti intézkedés nem eredményez bérfejlesztést a hivatal köztisztviselői számára. A költségvetés
tervezetében a 2019. évben megállapított személyi illetményekkel számoltunk.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet megnevezése
2020. évi illetményalapról és illetménykiegészítésről
Társadalmi hatás
az illetményalap emelése és a kiegészítés megállapítása a köztisztviselők
munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
Gazdasági, költségvetési hatás
A köztisztviselők részére a tavalyi évben megállapított személyi illetménye
nem emelkedik a döntéssel.
Környezeti következmények
Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények
Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek
Nincs
A rendelet megalkotásának
az illetményalap és a kiegészítés csak rendeletben állapítható meg
szükségessége
A jogalkotás elmaradásának
Az illetményalap emelése és kiegészítése lehetőség, a hivatalt fenntartó
várható következményei
önkormányzat a jogszabály keretei között megállapíthatja.
A rendelet alkalmazásához szükséges
Személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához:
A 2020. évre megállapított illetményalap mértékét határozza meg.
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához:
A 2020. évre a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékét állapítja meg.
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához:
A rendelet hatálybalépétetését és annak hatályát állaptja meg.
Taszár, 2020. január 20.
Keszthelyi Tiborné
jegyző

RENDELET-TERVEZET
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2020.(..….) önkormányzati rendelete
a 2020. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről
Taszár Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A Taszári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020.
évben 50.000,- Ft.
2.§
(1) A Taszári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti
meg.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben
a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a,
b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit 2020. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Varjas András
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. január ...
Keszthelyi Tiborné
jegyző

