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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képvíselő-testületének

Hiv. szám: DV/18984/2020. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselök 2021. évi illetménykiegészítéséröl
szóló Önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv. ) 234. § (3)
és (4) bekezdésében foglaltak szerint:
"(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsofokú iskolai végzettségu
köitisztviseloneh a tárgyévre illetménykiegészi'tésl állapíthat meg, amelynek mértéke a kostisstviselö
alapilletményének
a) a megyei önkormanyzatnál, a megyeijogú városnál leg/eljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
cl az a) és b) pontban nem szereplő ' önkormánywtnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányíat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegésytést állapithat meg
egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviseló'nek, amelynek mértéke legfeljebb 20%."

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. § (3) bekezdése az illetménykiegészftés tárgyévre történő
megállapítására ad felhatalmazást, így minden évben szükséges új önkonnányzati rendelet megalkotása.
Ennek megfelelöen a Képviselő-testület a 2019. december 10-ei ülésén a korábbi évekhez hasonlóan a
2020. évre vonatkozóan is megalkotta a Dunavarsányi Közös Onkonnányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselök tárgyévi illetménykiegészítéséröl szóló önkormányzati rendeletet, amelyben a felsőfokú
iskolai végzettségű köztiszh'iselök illetménykiegészítésének mértékét a köztiszh'iselok
alapilletményének 30 %-ában, míg a középiskolai végzettségű köztiszh'iselők illetménykiegészítésének
mértékét a köztisztviselök alapilletményének 20 %-ában határozta meg.

Jelen elöterjesztés mellékletét képező, a köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséröl szóló
rendelettervezet a 2020. évre megállapitott illetménykiegészitésének mértékét tartalmazza, amely
szennt:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselö 2021. évre megállapítandó illetménykiegészítésének
mértéke a köztisztviselo alapilletményének 30 %-a,
b) érettségi végzettségü köztisztviselo 202 1. évre megállapítandó illetménykiegészítésének mértéke a
köztisztviselö alapilletményének 20 %-a.

Tekintettel arra, hogy a rendelettervezet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselökre vonatkozik, és a jogalkotási törvény, illetve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény nem ismeri az együttes vagy közös önkormányzati rendelet fogalmát,
ezért Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testűletének és Majosháza Község Önkormányzata
K.épviselö-testületének külön-külön kell megalkotnia a lényegét tekintve azonos tartalmú rendeleteket,
az egységes jogalkalmazás megteremtése érdekében.



A veszétyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők2021. évi illetménykiegészftéséről szóló önkormányzati
rendeletet megalkotom.

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelettervezet
2. számú melléklet: Indokolás

3. számú melléklet: EIőzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2020. december 10.
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Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi
Jegyzö
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1. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
...,2020. (XII....) önkormányzati rendelete

a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott koztisztviselők
2021. évi illetménykiegészítéséről

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete Magyarország AIaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselökről szóló
2011. évi CXCK. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi
illetménykiegészítéséröl az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

l. § E rendelet hatálya a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztiszh'iselőkre terjed ki.

2. Az illetménykiegészítés mértéke

2.§ A Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivata) felsofokú iskolai végzettségű köztisztviselöje
esetében a 2021. évben az illetménykiegészités mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

3. § A Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselöje esetében a
2021. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselö alapilletményének 20 %-a.

3. Záró rendelkezések

4.§ E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Akos
jegyzö

ZÁRADÉK:
A rendelet 2020. december ... napján kihirdetésre kerillt a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történö kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Akos
jegyzö



2. számú melléklet

INDOKOLÁS

A közszolgálati tisztviselőkröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)
és (4) bekezdésében foglaltak szerint:

"(3) A helyi önkormánywl rendeletben egységesen valamennyi felsöfokú iskolai végzeftségu
kostisstviselSiiek a társvévre illetménykiegésdtést állapühat meg, amelynek mértéke a köz.tísj. tviselo
alapilletményén ek
a) a megyei önkormányzatnál, a megyeijogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szerepló'önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi onkormanywt a (3) bekezdés szerínt rendeletben illetménykiegésdtést állapithat meg
egységesen valamennyi érettségi végzettségü köüisstviselonek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. § (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre történö
megállapítására ad felhatalmazást, igy minden évben szűkséges új önkonnányzati rendelet
megalkotása. Ennek megfelelöen a Képviselö-testület a 2019. december 10-ei ülésén a korábbi
éveldiez hasonlóan a 2020. évre vonatkozóan is megalkotta a Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselök tárgyévi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati
rendeletet, amelyben a felsöfokú iskolai végzettségű köztisztviselök illetménykiegészitésének mértékét
a köztisztviselök alapilletményének 30 %-ában, míg a középiskolai végzettségű köztisztviselők
illetménykiegészitésének mértékét a köztisztviselők alapilletményének 20 %-ában határozta meg.

A köztisztviselok 2021. évi illetménykiegészítéséröl szóló rendelettervezet a 2020. évre
megállapitott illetménykiegészítésének mértékét tartalmazza, amely szerint:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2021. évre megállapitandó
illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselö 2021. évre megállapítandó illeünénykiegészitésének
mértéke a köztisztviselö alapilletményének 20 %-a.

Tekintettel arra, hogy a rendelet tervezet a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselökre vonatkozik, és a jogalkotási törvény, illeh'e a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény nem ismeri az egyuttes vagy közös önkormányzati rendelet fogalmát,
ezért Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Majosháza Község
Önkomiányzata Képviselő-testületének külön-külön kell megalkotnia a lényegét tekintve azonos
tartalmú rendeleteket, az egységes jogalkalmazás megteremtése érdekében.



3. számú melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során elözetes hatásvizsgálat elvégzésével kell
felmémi a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi azdasá i költsé etési hatásai:

Nincs új kihatása. Az illetménykiegészítéshez szükséges költségvetési fedezetet továbbra is biztositani
kell a mindenkori tárgyévi költségvetésben.

Körn ezeti és e észsé ü " következmén ei:

A szabályozásnak kömyezeti és egészségűgyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befol ásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A "o szabál me alkotásának szüksé essé e a 'o alkotas elmaradásának várható
következmén ei:

A Kttv. 234. § (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre történő megállapítására ad
felhatalmazást, így a köztisztviselök illetménykiegészftésének megállapitására minden évben
szükséges új önkormányzati rendelet megalkotása. A jogalkotás elmaradása esetén a köztisztviselök
nem részesülhetnek illetménykiegészítésben, illetve ha ennek ellenére mégis illetménykiegészítés
kerühie kifizetése, úgy az -jogalap hiányában -jogellenesen történne.

A "o szabál alkalmazasához szüksé es személ i szervezeti tar
Nem releváns.

és énzü i feltételek:


