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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

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

El  őadó: jegyző

El  őkészítő: Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető
                    Fülöpné Cserpes Márta ügyintéző
Meghívott: ---

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.06.13.rendkívüli ü.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.13.rendkívüli ü.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.13.rendkívüli ü.
. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A rendelettervezet egységesen  főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői pótlék 
megállapítására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-
gazdálkodási Osztály

Iktatószám: 15830/2017.

Ügyintéző aláírása: Fülöpné sk.Ügyintéző 
telefonszáma: 25/544-259
Ügyintéző neve: Fülöpné Cserpes Márta

osztályvezető aláírása: Bojér Éva sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -----
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:   Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017.05.25.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszky Lajos sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017.05.26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



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 4. §-a módosítását a közszolgálati  tisztviselőkről szóló 2011. évi  CXCIX. törvény (a
továbbiakban:  Kttv.)  236.  §  (4)  bekezdése  b)  pontja  teszi  szükségessé,  mely  a  vezetői
illetménypótlék mértékének megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Kttv. 236. (4) bekezdés b) pontja „a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot
állapíthat meg egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, melynek mértéke a főosztályvezető-
helyettesi  szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15%-a.   A már  megállapított
vezetői illetménypótlék nem csökkenthető.”

A fenti  jogszabályhely  egyértelműen meghatározza,  hogy a  vezetői  illetménypótlék  mértékéről
szóló  döntést  a  közgyűlésnek  rendeletben  kell  megállapítania  és  a  korábban  megállapított
illetménypótlék nem csökkenthető.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletében két szintű  (igazgató és osztályvezető
elnevezésű) vezetői  beosztáshoz  igazodóan  (  főosztályvezető-helyettesi,  ill.  osztályvezető
szintnek  megfelelő  vezetői  kinevezéshez) állapította  meg   a  vezetői  pótlék  15%  ill.  10%-os
mértékét.  Az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  rendelettervezet  egy  szintű  -  a  Kttv-nek
megfeleltetett  -  főosztályvezető-helyettesi  szintnek,  és  osztályvezető  elnevezésű  vezetői
beosztásnak megfelelő 15% mértékű vezetői illetménypótlék megállapítására tesz javaslatot. 

II.
Részletes indoklás

1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe egy új 4. § lép. A közgyűlés az osztályvezetők részére
vezetői illetménypótlékot állapít meg, melynek mértéke az alapilletményük 15%-a.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. június 13. napján rendkívüli ülésén megtárgyalta,

a bizottságok elnökei  véleményüket a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

Dunaújváros, 2017. június 15. 

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
....../2017. (VI. 15.) 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  236.  §  (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 4. §
helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.  §  A közgyűlés  az  osztályvezetők  részére  vezetői  illetménypótlékot  állapít  meg,
melynek mértéke az alapilletményük 15%-a.”

2. §  Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2017. június 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző
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