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Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes

kérdéseiről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló  7/2013.  (III.  01.)  önkormányzati  rendeletét  módosítja,  a  jelen  előterjesztés  szerinti
tartalommal.

A rendelet  2.  §-a  módosítását  a  köztisztviselői  illetményalap  jogszabályban  meghatározottnál
magasabb összegben történő megállapítása teszi szükségessé.
A  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Kttv.)  132.  §
rendelkezik arról, hogy az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény
állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  59.  §  (1)
bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is - 2008. évi
szinten -  38.500 forint  marad.  Az  59.  § (6)  bekezdése alapján az önkormányzat  saját  forrása
terhére - lehetőséget biztosítva a bérfejlesztésre –a törvényi mértéknél magasabb összegben is
megállapíthatja a köztisztviselői illetményalapot.

59.§ (6) A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete rendeletben a 2017.  évben -  az önkormányzat  saját
forrásai  terhére  -  a  képviselő-testület  hivatalánál  foglalkoztatott  köztisztviselők  vonatkozásában  -  a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben
meghatározottnál  magasabb  összegben  állapíthatja  meg  az  illetményalapot.  A  magasabb  illetményalap
szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett,  a  tárgyévet  megelőző  évre  vonatkozó  nemzetgazdasági  havi  átlagos  bruttó  kereset  tízszeresét.
Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

Az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet tervezetben - a közgyűlés felhatalmazása alapján
- a köztisztviselői illetményalap a jogszabályban meghatározottnál magasabb összegben 42000
forintban került meghatározásra.

A rendelet  3.§-a módosítását  a közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) –(4) bekezdése teszi szükségessé, mely az illetménykiegészítés
megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Kttv.  234.  (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%.

Fenti jogszabályhely alkalmazásához a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
átmeneti,  módosuló  és  hatályát  vesztő  szabályokról,  valamint  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2012.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban  Átmeneti  tv.)  17.§-a  garanciális



rendelkezést is tartalmaz, mely szerint:
Átmeneti tv. 17. § A Kttv. 234. § (3)-(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv.

hatálybalépésekor  érvényes  illetménye  nem  csökkenthető  oly  módon,  hogy  ha  a  helyi  önkormányzat
csökkenti  vagy  megszünteti  az  illetménykiegészítést,  annak  a  jogviszonynak  a  fennállásáig,  amelyben  a
köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.

A fenti  jogszabályhelyek  egyértelműen  meghatározzák,  hogy  az  illetménykiegészítésről  szóló
döntést évente a közgyűlésnek rendeletben kell megállapítania. Az illetménykiegészítés mértéke a
felső  korlátig  terjedhet,  de valamennyi  köztisztviselő számára egységesnek kell  lennie,  ez  alól
kivétel  az  iskolai  végzettség  szintje  szerinti  differenciálás.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  rendeletében  2016.  évre  vonatkozóan  a  felsőfokú  végzettségűek  esetén  30%,
középfokú  végzettségűek  esetén  (a  törvényi  maximum)  20%  mértékű  illetménykiegészítést
állapított meg a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára.
Az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  rendelettervezetben  az  illetménykiegészítés  mértéke
2017. év vonatkozásában az előző évben meghatározott mértékű.

A rendelet 5. § módosítását a köztisztviselők és ügykezelők részére adható – a Kttv. 143. § (2)
bekezdése szerinti  -  bankszámla-hozzájárulás rendeletben meghatározott  módon való nyújtása
indokolja.

Kttv.  143.§  (2)  A  fizetési  számlához  kapcsolódóan  a  kormánytisztviselő  részére  legfeljebb  havonta  a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

Kttv. 226.§(7) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése
szerinti  bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott
módon és mértékben nyújtható.

II.
Részletes indoklás

1. §-hoz

A köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját a közgyűlés 2017. évre - az állami költségvetésről
szóló törvényben meghatározottnál magasabb – ………… forint összegben állapítja meg.

2. §-hoz

A közgyűlés  2017.  évre  a  köztisztviselők  részére  illetménykiegészítést  állapít  meg,  melynek
mértéke:

a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 30%-a, 

b.) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20%-a

3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe egy új 5.§ lép. 

5. § (1) A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban:
Kttv.)  meghatározott  és  alanyi  jogon  járó  juttatások  mellett,  az  önkormányzat  éves
költségvetésének  függvényében  az  alábbi  szociális,  kulturális  és  egészségügyi  juttatásokat
biztosítja a köztisztviselők és ügykezelők részére:

a) lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) szociális támogatás,

d) illetményelőleg, vagy



e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

5.  § (2)  A közgyűlés a fizetési  számlához kapcsolódóan a köztisztviselő és ügykezelő részére
legfeljebb  havonta  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben  meghatározott  mértékű
bankszámla-hozzájárulást nyújthat.

5. § (3) A közgyűlés az (1) és (2) bekezdésben felsorolt egyéb juttatások pénzügyi fedezetét – a
jegyző javaslata alapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési helyzetére is – a tárgy évi
költségvetésében határozza meg.

5. § (4) A közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy – a Kttv-ben meghatározott jogkörében eljárva –
az (1)és(2) bekezdésben meghatározott egyéb juttatások mértékének, feltételének, az elbírálás és 
az elszámolás rendjének részletes szabályait dolgozza ki és azokat a közszolgálati szabályzat 
részeként adja ki.

4. §-hoz

Az önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. december 13. napján az előterjesztést

megtárgyalta a bizottságok elnökei véleményüket a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet terjesztem elfogadásra
a Tisztelt Közgyűlés elé. 

Dunaújváros, 2016. december 15. 

Pintér Attila s.k. Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke 

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
....../2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes

kérdéseiről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 234. § (3) bekezdés a) pontban, valamint a (4) bekezdésben kapott
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontban  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők  jogviszonyának  egyes
kérdéseiről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„2. § (1)  A köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját a közgyűlés saját forrása terhére- az
állami költségvetésről  szóló törvényben meghatározottnál magasabb – ……… forint  összegben
állapítja meg.”

2. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők  jogviszonyának  egyes
kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.  01.)  önkormányzati  rendelet  3.  §.  (1)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„3.  §  (1)  A közgyűlés  2017.  évre  a  köztisztviselők  részére  illetménykiegészítést  állapít  meg,
melynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 
30%-a, 

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20%-a”

3. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők  jogviszonyának  egyes
kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.  01.)  önkormányzati  rendelet  5.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép.

„5. § (1) A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban:
Kttv.)  meghatározott  és  alanyi  jogon  járó  juttatások  mellett,  az  önkormányzat  éves
költségvetésének  függvényében  az  alábbi  szociális,  kulturális  és  egészségügyi  juttatásokat
biztosítja a köztisztviselők és ügykezelők részére:

a) lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) szociális támogatás,

d) illetményelőleg, vagy

e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

(2) A közgyűlés a fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő és ügykezelő részére legfeljebb
havonta  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben  meghatározott  mértékű  bankszámla-
hozzájárulást nyújthat.

(3) A közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben felsorolt egyéb juttatások pénzügyi fedezetét – a jegyző
javaslata  alapján,  figyelemmel  az  önkormányzat  költségvetési  helyzetére  is  –  a  tárgy  évi
költségvetésében határozza meg.

(4) A közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy – a Kttv-ben meghatározott jogkörében eljárva – az



(1)-(2) bekezdésben meghatározott egyéb juttatások mértékének, feltételének, az elbírálás és az
elszámolás  rendjének  részletes  szabályait  dolgozza  ki  és  azokat  a  közszolgálati  szabályzat
részeként adja ki.”

4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2016. december 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző
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