Elıterjesztés

Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık 2015. évi
illetménykiegészítésérıl szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Tisztelt Képviselı-testület!
A képviselı-testület a hivatal köztisztviselıi részére 10 %-os mértékő illetménykiegészítést
állapított meg a 19/2013 (XII.21.) önkormányzati rendeletében, mely 2014. december 31-én
hatályát veszti.
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. §
(3)-(4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben tárgyévre állapíthat meg
illetménykiegészítést, amelynek mértéke a községi önkormányzatnál mind a felsıfokú iskolai
végzettségő köztisztviselık, mind a középiskolai végzettségő köztisztviselık esetében a
köztisztviselı alapilletményének legfeljebb 20 %-a lehet.
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı átmeneti, módosuló és hatályát
vesztı szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V.
törvény 17. §-a szerint a köztisztviselınek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem
csökkenthetı oly módon, hogy a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az
illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselı
számára megállapították. Mivel az illetménykiegészítésrıl szóló rendelet 2014. december 31én hatályát veszti, szükséges egy új rendelet megalkotása 2015. évre.
A rendelet-tervezet részletes indokolása:
az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát határozza meg.
a 2. §-hoz
A Polgármesteri Hivatal felsıfokú és középfokú végzettségő köztisztviselıi tekintetében
állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre.
a 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérıl, egyúttal a rendelet hatályon kívül helyezésérıl rendelkezik.
Elızetes hatásvizsgálat:
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet a korábbi szabályozáshoz képest többletköltséget nem jelent az önkormányzat
számára, amennyiben az illetménykiegészítés mértékét változatlanul 10 %-ban állapítja meg.
2. Környezeti és egészségi következmények
Az illetménykiegészítés megállapítása a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható
következményei
A törvényi szabályozás változása miatt az illetménykiegészítést tárgyévre kell megállapítani,
azaz évente döntést kell hozni e tárgyban.
A jogszabályi változás következtében indokolttá vált a korábbi rendelet hatályon kívül
helyezése és új rendelet megalkotása.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a hivatal költségvetése
tartalmazza a pénzügyi fedezetét.

Tisztelt Képviselı-testület!
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az illetménykiegészítés korábban
megállapított mértékét a 2015. évre is szíveskedjen megállapítani a mellékelt rendelet-tervezet
szerint.
Tengelic 2014. december 10.

Gáncs István sk.
polgármester

Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének
../2014 (…….) számú önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselık illetménykiegészítésérıl
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2011(III.24)
önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1.§.
E rendelet hatálya a Tengelici Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre
terjed ki.
2. §.
A Tengelici Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje felsıfokú iskolai végzettség esetén, illetve
középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelı mértékő
illetménykiegészítésre jogosult.
3. §.
(1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2015. december 31. napján hatályát veszti.
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