1

ELŐTERJESZTÉS
SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

2020. FEBRUÁR 11-I
EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE
IKT. SZ: SZK/58-3/2020.

MELLÉKLETEKSZÁMA:2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítésére.
Előterjesztő:
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A döntés formája:
1. Dédestapolcsány, Vadna,
Sajóivánka, Sajógalgóc: határozat
2. Szuhakálló: rendelet

2. Szuhakálló: minősített többség

Melléklet:
1. sz.
2. sz.

Szavazás módja:
1. Dédestapolcsány, Vadna,
Sajóivánka, Sajógalgóc:
testületenkénti egyszerű többség

Határozati javaslat
Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!
2019-ben a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhely
önkormányzatának képviselő-testülete, a Hivatalt fenntartó valamennyi önkormányzat képviselőtestületének egyetértésével benyújtotta pályázatát, a 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklete
I.12. pontja szerint, a belügyminiszter által meghirdetett kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására, melynek keretein belül 10.340.000 Ft támogatásra vált jogosulttá.
A támogatás terhére megvalósítandó bérfejlesztés végrehajtásához a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 20111. évi CXCIX. tv. szóló törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete - mint székhely
település – a 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletében (Rendelet), a köztisztviselők részére
egységesen 20% illetménykiegészítést állapított meg, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és
Dédestapolcsány önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével.
Mivel az illetménykiegészítés jogintézménye 2019. évre vonatkozott - tekintettel a kiegyenlítő
bérrendezési alapból biztosított támogatás előirányzatára, illetve a Kttv. tárgyévre szóló
felhatalmazására, ezért a Rendelet 2020. január 1-jével hatályát vesztette.
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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben a
kiegyenlítő bérrendezési alapterhére biztosított támogatás már önálló jogcímként nem jelenik
meg, az annak a terhére 2019. évben biztosított támogatás beépül a Hivatal működéséhez
biztosított központi költségvetési támogatás fajlagos összegébe, melynek eredményeképp az
4.580.000 Ft/fő összegről 5.450.000 Ft/fő összegre emelkedik 2020. évben.
A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásából 2019. évben megvalósított bérpolitikai
intézkedés, így 2020. évben is megtarthatóvá válik, melyhez szükséges az
illetménykiegészítés jogintézményének ismételt, önkormányzati szabályozása, helyi
rendeletalkotással.
A Kttv. 234.§-ának vonatkozó rendelkezései szerint:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a
tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
b) község Önkormányzatanál legfeljebb 20%-a,
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen
valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.”
A rendeleti szabályozásra a Hivatalt létrehozó megállapodás és az Áht. szabályozása szerint, az
irányítási jogkörrel rendelkező székhely település képviselő-testülete rendelkezik felhatalmazással,
a Hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével.
Fentiek alapján indítványozom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat és rendelet-tervezet
jóváhagyását.
Szuhakálló, 2020. 02.03.
Dávid István sk.
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről
szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi hatás:

Gazdasági, költségvetési hatás:

Környezeti-, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai:

Az előterjesztés a Kttv. alapján
készült. Jelentős társadalmi kihatása
a bérfeszültségek enyhítése

Az előterjesztésben szereplő
rendelkezések elfogadásának
gazdasági és költségvetési hatásai is
vannak. A bérpolitikai intézkedésre
a fedezet a Közös Hivatal 2020. évi
költségvetésében a fedezetet a
központi költségvetési támogatás
biztosítja.

A rendeletben foglaltak
végrehajtásának környezetre
gyakorolt hatása nincs.

Az adminisztratív terhek
növekedése nem várható.

A rendelet megalkotása szükségessége: A rendelet megalkotására a Kttv. 234.§ (3)-(4) bekezdései alapján kerül sor
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabály megalkotásának elmaradásának törvényességi szempontú

következménye nincs; nem kötelező jogszabály-alkotási tárgykör.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi

Szervezeti

Tárgyi

Pénzügyi

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll*

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletében– a Közös Hivatal személyi jellegű kiadási előirányzatán belül - kell biztosítani.
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Határozati javaslat:

VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

/2020.(II....) Határozat
illetménykiegészítéséről

A

köztisztviselők

2020.

évi

……..község Önkormányzata Képviselő-testülete, a köztisztviselők 2020. évi
illetménykiegészítéséről szóló – a székhely önkormányzat rendeletalkotási
jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerte, a rendelet-tervezetben foglalt
szabályozással egyetért.
Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

5

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
…./2020. (…..) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó, nem székhely önkormányzatok, Vadna,
Sajógalgóc, Sajóivánka és Dédestapolcsány önkormányzatok képviselő-testületeinek
egyetértésével - a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre terjed ki (a továbbiakban:
köztisztviselő).
2. § A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét – egységesen - 2020. évben illetménykiegészítés illeti
meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. január 1. napján hatályát veszti.
Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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Indokolás
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről szóló …./2020…..önkormányzati
rendeletéhez

I. Általános indokolás:
Szuhakállóközség Önkormányzata Képviselő-testülete jelen rendeletével a Kttv. 234.§ (3)-(4)
bekezdése szerinti, szabályozza a köztisztviselők részére megállapítható illetménykiegészítést, és
annak mértékét.
II.
Részletes indokolás:
1.§-hoz: A rendelet hatályát határozza meg, tekintettel a Kttv. rendelkezéseire.
2.§-hoz: A köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítését határozza meg, a Kttv. 234.§ (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra.
3.§-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

