ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2021. december 15-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2021. december 21.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
2022. évi illetménykiegészítése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 62. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2022.
évre 38 650 forintban határozta meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területén az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.
A Kvtv. 62. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.
A tavalyi év során Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete vállalta, hogy az illetményalapot 2021. évre vonatkozóan – 2021. január 1-jétől kezdődően – a 38 650 forint összegű illetményalaphoz képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdése
alapján, a felsőfokú illetve érettségi végzettségű köztisztviselőknek a helyi önkormányzat rendeletben, a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg. Mértéke a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében legfeljebb az alapilletmény 30%-a, érettségi végzettségűek esetében legfeljebb az alapilletmény 20%-a.
2008. óta eltelt időszakban figyelembe véve az inflációt, az átlagbér, a reálbérek és a garantált bérminimum emelkedését a köztisztviselők vonatkozásában jelentős reálbércsökkenés következett be
az illetményalap változatlanságára tekintettel. Elmondható az, hogy az illetményalap megemelt öszszegű megállapítását nagyon sok tényező indokolja, a munkaerő piaci helyzettől , a bérek növekedésén át egészen a versenyszféra munkaerő elszívó hatásáig. Indokolt továbbá figyelembe venni a
környező önkormányzatok által alkalmazott illetményalapot is.
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Az önkormányzati jelenlegi költségvetési helyzetét is figyelembe véve arra teszek javaslatot, hogy a
köztisztviselői illetményalap 2022. évre 55.000 Ft összegben kerüljön megállapításra, illetve, hogy a
Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2022. évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a, felsőfokú végzettségű köztisztviselőjét megillető
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a legyen.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének tervezete során az illetményalap magasabb
összegben történő megállapításával számolunk. A magasabb illetményalap megállapításával csökkenhet a hivatalban a fluktuáció, valamint megállítható, illetve mérsékelhető az évek óta tartó reálbér-csökkenés.
Jelen előterjesztés a 2022. évi illetménykiegészítés rendeleti hátterét tartalmazza.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzat
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (...) önkormányzati rendelete az
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet-tervezet költségvetési vonzatát Őrbottyán Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletébe szükséges betervezni.
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírja a rendelet megalkotásának
kötelezettségét, amennyiben a képviselő-testület illetménykiegészítést hagy jóvá.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2022. évi illetménykiegészítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, és a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre.
2. §
A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 55.000
Ft.
3. §
A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2022.
évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
4. §
A Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2022. évben a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.
5. §
A képviselő-testület a magasabb összegű illetményalappal és az illetménykiegészítéssel összefüggő
kiadásokat a költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.
6. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától 2022.
december 31. napjáig kell alkalmazni.
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Őrbottyán, 2021. december …
Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
Indokolás

1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg, a hivatal valamennyi köztisztviselőjére kiterjesztve.
2. §-hoz
Ez a § a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot határozza meg.
3.-4. §-hoz
Ezek a §-ok a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékét tartalmazzák.
5. §-hoz
A §. tartalmazza azt a rendelkezést, mely szerint a testület a magasabb összegű illetményalappal és
az illetménykiegészítéssel összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletében biztosítja.
A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

6. §-hoz

Őrbottyán, 2021. december 9.

Az előterjesztést készítette:
……………………………..
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő:
…………………………
Szabó István
polgármester
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