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Az előterjesztés polgármester elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 01. 21.

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

Előadó: jegyző

Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető

Meghívott: ---.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.01.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.01.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXCIX. törvényben foglaltak alapján a közgyűlés
rendeletben  állapíthatja  meg  a  köztisztviselőknek  a  tárgy  évre  vonatkozó  illetménykiegészítés
mértékét. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: ……….../2021.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása: 

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:  Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
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 Polgármester Úr!

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  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:
„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  2020.  évre  vonatkozóan  a  felsőfokú  végzettségűek  esetén  40%,
középfokú  végzettségűek  esetén  (a  törvényi  maximum)  20%  mértékű  illetménykiegészítést
állapított meg a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára.
Az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  rendelettervezetben  az  illetménykiegészítés  mértéke
2021. év vonatkozásában az előző évben meghatározott mértékű.



II.
Részletes indoklás

1. §

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének módosítása:

A közgyűlés  2021.  évre  a  köztisztviselők  részére  illetménykiegészítést  állapít  meg,  melynek
mértéke:

a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 40%-a, 

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

2. §

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

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

Dunaújváros, 2021. január 21.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
hatáskörében eljáró

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

.../2021. (…..) 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 Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében, 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  3.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„3.  §  (1)  A közgyűlés  2021.  évre  a  köztisztviselők  részére  illetménykiegészítést  állapít  meg,
melynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 
40%-a, 

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

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

3. § A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Pintér Tamás  Dr. Molnár Attila
polgármester jegyző

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2021. január ... napján kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
jegyző
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