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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a tavalyi év folyamán döntött a hivatalban dolgozó középiskolai végzetséggel
rendelkező köztisztviselők alapilletményének 10%-os eltérítéséről. Az eltérítés a 2015-ös évre vonatkozott.
A hivatal 2015-ös évről szóló beszámolójában is írtam, hogy a tavalyi évben is több személyi változás
volt és hogy a létszámhoz mérten véleményem szerint ez a fluktuáció viszonylag magasnak mondható.
A fluktuáció csökkentésére az egyik lehetséges megoldás a munkatársak illetményének emelése.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdése szerint:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
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%.”
Fentiek figyelembevételével jelen előterjesztésemben javaslatot teszek a hivatalban dolgozó köztisztviselők – közép- és felsőfokú végzettségűek részére egységesen - 20%-os illetménykiegészítésének
megállapítására.
Amennyiben a bérek ilyen mértékű ún. eltérítését elfogadja a testület, akkor rendeletet kell alkotnia a
köztisztviselők 2016. évre vonatkozó illetménykiegészítéséről.
Jelen előterjesztés a 2016. évi illetménykiegészítés rendeleti hátterét tartalmazza.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet Polgármesterit Hivatal személyi juttatások előirányzat
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése
alapján

1

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet-tervezet költségvetési vonzata Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési
rendelet-tervezetbe beépítésre került.
Környezeti, egészségi következményei:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírja a rendelet megalkotásának kötelezettségét, amennyiben a képviselő-testület illetménykiegészítést hagy jóvá.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (...) önkormányzati rendelete
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre.
2. § A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2016.
évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
3. § A Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2016.
évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától 2016.
december 31. napjáig kell alkalmazni.
Indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg, a hivatal valamennyi köztisztviselőjére kiterjesztve.
2. és 3. §-okhoz
Ezek a §-ok a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítések mértékét tartalmazzák.
4. §-hoz
A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Őrbottyán, 2016. február 15.
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