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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére 

 
Hiv. szám: 3446/2013. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi 
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és 

(4) bekezdésében foglaltak szerint: 
 
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek 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%.” 

 
A Képviselő-testület – élve a Kttv. fenti felhatalmazó rendelkezései adta lehetőséggel – a 2013. 

június 18-ai ülésén megalkotta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről szóló 6/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletet. 
Tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. § (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre történő 
megállapítására ad felhatalmazást, így minden évben szükséges új önkormányzati rendelet megalkotása.  

 
Jelen előterjesztés mellékletét képező, a köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet tervezet a 2013. évre megállapított illetménykiegészítés mértékét tartalmazza, amely szerint: 
 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2014. évre megállapítandó illetménykiegészítésének 
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a, 

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő 2014. évre megállapítandó illetménykiegészítésének 
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a. 

 
Tekintettel arra, hogy a rendelet tervezet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozik, ezért Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-
testületének és Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének külön-külön kell megalkotnia a 
lényegét tekintve azonos tartalmú rendeleteket, az egységes jogalkalmazás megteremtése érdekében. 
 

A fentiek alapján javaslom megalkotni a rendeletet. 
 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényelnek. 
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Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István szervezési- és önkormányzati osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. november 6. 
 
 
 
 
         dr. Szilágyi Ákos 
          jegyző 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
 
     dr. Szilágyi Ákos 
      jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (XI. ..) önkormányzati rendelete 

 
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2014. évi illetménykiegészítéséről 
 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi 
illetménykiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§ E rendelet hatálya a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 
terjed ki. 
 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 
  
2.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében 
a 2014. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 
 
3.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 
2014. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a. 
 

3. Záró rendelkezések 
 
4.§ E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 Bóna Zoltán dr. Szilágyi Ákos 
 polgármester jegyző 
 
 
Z Á R A D É K: 
A rendelet 2013. november ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
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