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A tárgyalandó témakör tárgya:
Önkormányzati rendelet alkotása a köztisztviselői juttatásokról, támogatásokról és a vezetői
illetményről
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés 2017. január 1. napi hatállyal módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 71. §-át, mely a köztisztviselőknek megállapított
cafetériajuttatás fajtáit tartalmazza. A módosítás miatt áttekintettük a Polgármesteri Hivatal hatályos
közszolgálati szabályzatát, mivel a cafetériajuttatás részletes szabályait ez a szabályzat tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy az Szja. lényegesen szűkítette a cafetéria elemeit, ezért szükségessé vált egy új
közszolgálati szabályzat megalkotása, melyről saját hatáskörben intézkedtem.
Az Szja. módosítása és az új közszolgálati szabályzat kialakítása során felülvizsgálatra került Őrbotytyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló jelenleg hatályos 20/2012. (X. 9.) önkormányzati rendelete,
mely a köztisztviselőknek adható béren kívüli juttatásokra, továbbá a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-a szerint az
önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei
között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és
kegyeleti támogatásokat.
A Kttv. 152. § (1) bekezdése az alábbi adható juttatásokat nevesíti, melyen felül azonban további juttatás fajták állapíthatók meg:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) üdülési támogatás.
A Kttv. 152. § (2) bekezdése kimondja, hogy a juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg, vagyis a képviselő-testület hatásköre arra terjed ki, hogy a juttatások fajtáit megállapítsa, a részletes szabályokat
majd a közszolgálati szabályzatnak kell tartalmaznia.
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet túlterjeszkedik a képviselő-testület Kttv-ben meghatározott
hatáskörén, mivel részletes rendelkezéseket tartalmaz a juttatások, támogatások részletes szabályaira vonatkozóan (pl. jogosultsági feltételek, támogatás mértékének meghatározása). Ezen szabályok
megalkotására azonban a jegyzőnek van hatásköre, vagyis a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet nem felel meg a jogalkotási törvény előírásainak.
A rendelet továbbá túlterjeszkedő abban a tekintetben is, hogy a rendelet hatályát kiterjeszti a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókra is, melyre sem a Kttv., sem pedig a Munka
Törvénykönyve, sem pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem ad felhatalmazást.
Természetesen szükséges a nem a Kttv. hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozóan is ilyen
típusú juttatások, támogatások meghatározása, de nem ezen rendelet keretei között.

A rendelet a juttatások, támogatások fedezetére vonatkozóan is olyan rendelkezéseket tartalmaz,
melyek egyrészt feleslegesek (pl. kimondja a jegyző előirányzat módosításra vonatkozó jogát), másrészt pedig jogszabályellenesek, egymásnak ellentmondóak (pl. ugyanazon §-ban először kimondja,
hogy a juttatások előirányzatát a költségvetési rendelet állapítja meg, majd a rendelet mellékletében
meghatározza a keretösszeget).
Fentiek alapján a rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására teszek javaslatot, az
alábbi tartalommal:
1. Rögzíti, hogy a rendelet hatálya csak a köztisztviselőkre, továbbá a sajátos közszolgálati jogviszonyban álló polgármesterre terjed ki.
2. Meghatározza a köztiszviselőknek adható juttatások, támogatások fajtáit:
a) illetményelőleg,
b) temetési segély,
c) szociális támogatás,
d) cafetéria-juttatás,
e) egyéb juttatás, amennyiben arra az éves költségvetésben a képviselő-testület fedezetet
biztosít.
3. A juttatások és támogatások mértékét az önkormányzat költségvetési rendelete évente határozza meg a Hivatal költségvetésében külön előirányzatban.
4. Rögzítésre kerül, hogy a juttatások és támogatások feltételeit, elbírálásának, elszámolásának
rendjét a Hivatal vezetője – a vonatkozó jogszabályok keretei között – a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
A Kttv. 236. § (5) bekezdés b) pontja szerint a helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői
kinevezésen túlmenően a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés adható.
A rendeletben rögzíteni szükséges, hogy a Hivatalban az irodavezetői pozíció felel meg az osztályvezetői szintnek, az érintett köztisztviselő besorolása érdekében.
Ugyanezen § (4) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a 3000-10 000 lakosú település,
valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat
meg - a jegyzőket, főjegyzőket kivéve - egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke a vezető alapilletményének legfeljebb 10%-a. A már megállapított vezetői illetménypótlék nem
csökkenthető. A rendeletben javaslatot teszek a vezetői illetménypótlék mértékére.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése
alapján
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletmódosításnak önmagában közvetlen társadalmi hatása nincsen. Gazdasági és költségvetési vonzatát a 2017. évi költségvetésben tervezni kell.
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetlen hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása azért szükséges, mert a jelenleg hatályos rendelet olyan területeket is szabályoz, melyet nem rendeleti szinten szükséges szabályozni.
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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 Önkormányzat Képviselő-testületének…./2016. (….) önkormányzati rendelete
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról, továbbá a vezetői illetményről
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
236. § (4) bekezdés a) és (5) bekezdés b) pontjában, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbiakat rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselőre és a közszolgálati ügykezelőre (továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet 3. §-ában foglalt szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell.
(3) A prémiumévek programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben
meghatározott mértékben jogosult a cafetéria-juttatásra.
Vezetői illetmény
2. §
(1) A Hivatalon belüli szervezeti egység vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott osztályvezetői szintnek az irodavezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(2) A Hivatalban az irodavezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő
mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
Juttatások
3. §
(1) A köztisztviselő kérelmére évenként – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (továbbiakban: Szja. tv.) meghatározott adómentes mértékig – maximum hat hónap alatt
visszatérítendő illetményelőleg folyósítható.
(2) A köztisztviselőt kérelmére közeli hozzátartozójának halála esetén, továbbá az elhunyt köztisztviselő temetési költségeit viselő közeli hozzátartozóját temetési segély illeti meg. E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a szülő, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, valamint a testvér.
(3) A rendkívüli vagy átmenetileg létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került köztisztviselőt
kérelmére szociális támogatás illeti meg.
(4) A köztisztviselő a Kttv. 151. §-a alapján jogosult cafetéria-juttatásra.
(5) A Hivatal az adóévben további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújt a köztisztviselő részére,
amennyiben annak pénzügyi fedezetét a képviselő-testület a Hivatal éves költségvetésében biztosítja.
4. §
(1) A rendelet 3. §-ában megállapított juttatások és támogatások mértékét az önkormányzat költségvetési rendelete évente határozza meg.
(2) A juttatások és támogatások feltételeit, elbírálásának, elszámolásának rendjét a Hivatal vezetője
– a vonatkozó jogszabályok keretei között – a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
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Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 20/2012. (X. 9.) önkormányzati rendelet.
Őrbottyán, 2016. december …
Részletes indokolás
1. §
A § a rendelet személyi hatályát határozza meg.
2. §
A § a vezetői szint meghatározását, továbbá a vezetői illetménypótlék mértékét tartalmazza.
3. §
A § az adható juttatások, támogatások fajtáit határozza meg.
4. §
A § kimondja, hogy a támogatások fedezetéül szolgáló előirányzatot minden évben a képviselőtestület hagyja jóvá a költségvetési rendelet elfogadásakor, továbbá rögzíti a hatásköri szabályokat.
5. §
A § a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
Őrbottyán, 2016. december 1.
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