Előterjesztés
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. §
(3)-(4) bekezdése alapján a felsőfokú és a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére
adható illetménykiegészítést a képviselő-testület tárgyévre állapíthatja meg.
A Kttv. a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét helyi önkormányzatok
esetében az alábbiak szerint szabályozza:
„234. § ….,(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, melynek
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%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.”…
Jelenleg a felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselők a 2017ben megállapított 20%-os illetménykiegészítésben részesülnek.
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
szóló rendelet-tervezetben az illetménykiegészítés mértékét a 2017. évi mérték szerint
javaslom elfogadni:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évre megállapítandó
illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
b)
középiskolai
végzettségű
köztisztviselő
2018.
évre
megállapítandó
illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
rendelet megalkotására.
K e n d e r e s , 2017. november 28.
Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Előzetes 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 20 %-ban állapítja meg.
2. Környezeti és egészségi következmények
Az illetménykiegészítés megállapítása a köztisztviselők 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.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Tervezet
…./2017.(……..) önkormányzati rendelete
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről

Kenderes Város Önkormányzat 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 meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya a
köztisztviselőkre terjed ki.
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Polgármesteri
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2. §

Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

3. §

Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben
köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

a

foglalkoztatott

középiskolai
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4. § (1)Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.
(2)

Hatályát veszti a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről szóló 19/2016.(XII.28.) önkormányzati rendelet.

K e n d e r e s , 2017. december 6.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2017.

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

. hó

. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

