ELŐTERJESZTÉS
Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 26-i.-i testületi ülésére
Tárgy:
Illetménykiegészítés
megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §- lehetőséget biztosít a
helyi önkormányzatoknak, hogy önkormányzati rendeltben illetménykiegészítést állapítsanak
meg a köztisztviselők számára:
234. §
(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek
mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a)172 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%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.”
A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára a 2018. évben is megállapította a
Képviselő-testület az illetménykiegészítést. A költségvetés tervezésekor az előző évet
figyelembe véve határoztuk meg a bér- és járulék költségeket, az illetménykiegészítésre az
közös önkormányzati hivatal fenntartásához nyújtott állami normatíva és a bérkiegészítő
támogatás fedezetet nyújt.
Fentiek alapján kérem, hogy az illetménykiegészítés megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletet megalkotni szíveskedjenek.
Mágocs, 2019. február 21.
dr. Morvay Klaudia
jegyző

Előzetes Hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján
a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetménykiegészítéséről szóló
…./2019 (…) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzati rendelet hatásai
1. Társadalmi hatása:
Közvetlen társdalmi hatása nincs.
2. Gazdasági hatása:
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
3. Költségvetési hatása:
Jelentősebb költségvetési hatása nincs, a KÖH költségvetéséhez önkormányzati hozzájárulás
nem szükséges.
4. Környezeti következményei:
Nincsenek.
5. Egészségi következményei:
Nincsenek.
6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Nincsenek.
7. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye:
A rendelet megalkotható, a megalkotása nem kötelező.
II. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek
1. Személyi feltételek:
Biztosítottak.
2. Szervezeti feltételek:
Biztosítottak.
3. Tárgyi feltételek:
Biztosítottak.
4. Pénzügyi feltételek
Biztosítottak.

TERVEZET
Mágocs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
…../2019. (…..) önkormányzati rendelete
a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetménykiegészítéséről

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: KÖH)
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.
2. §
A hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 30 %ának megfelelő mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 20
%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

3. §
(1) Ezen rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a Kttv.
illetménykiegészítés módosításától kell alkalmazni az adott tárgyévre vonatkozóan.
(2) A rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.
Mágocs, 2019. február 26.
Hőnig Mária
polgármester

dr. Morvay Klaudia
jegyző

