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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (.)
önkormányzati rendelete
a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetményalapjáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja
2019. évben 46.380 forint.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
3. §
E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. §
Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző
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1. számú előterjesztés

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló
önkormányzati rendeletének
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ez ideig – bár erre megvolt a törvényi
felhatalmazása – nem tért el a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
132. §-a szerinti illetményalaptól.
Ez az illetményalap hosszú évek óta 38.650 Ft.
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12.pontja alapján a belügyminiszter Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására pályázatot hirdetett.
A pályázat célja az, hogy a köztisztviselők bérének rendezése érdekében a hivatalokban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
A 2017. évtől az illetményalap megemelését csak az önkormányzat saját bevételei terhére
lehetett volna megállapítani, amit az önkormányzat nem tudott vállalni.
A jelenlegi pályázati kiírás alapján a köztisztviselői illetményalap emeléshez központi
támogatás igényelhető. Ennek feltétele, hogy a település egy lakosra jutó adóerő képessége ne
haladja meg a 38.000 Ft-ot és csak a költségvetési törvény melléklete szerinti elismert hivatali
létszám után igényelhető.
A pályázati támogatás igénylésének további feltétele, hogy a települési önkormányzatnak
vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019.január 1-től) a
költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább
46.380 forintban állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összegben is meg lehetne
állapítani az illetményalapot, azonban a többletre állami támogatás nem igényelhető, ezért
indokolt a kérdésben a fontolva haladás.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, a 2019. év január-november havi
illetményekhez használható fel illetményre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási
adóra.
Önkormányzatunk adóerőképessége alapján - támogató döntés esetén - 640.000 Ft/fő/év
kiegészítő állami támogatás igényelhető.
A Kvtv. alapján rendelkezésre álló 11,0 milliárd forintos előirányzat az előzetes
modellszámítások alapján valamennyi jogos igényre fedezetet biztosít. A jogszerűen igényt
benyújtó önkormányzat esetében nincs további mérlegelési szempont.
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A képviselő testület döntést hozott a pályázat benyújtásáról.
Az új illetményalap alkalmazásához szükséges, hogy a képviselő-testület annak összegét
2019. évre rendeletben állapítsa meg. Erre alkalmas lehetne az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendelete, azonban az még nem került megalkotásra, viszont minél előbb
indokolt lenne a dolgozók bérét rendezni.
A rendeletet a kihirdetése napján 15 órakor javaslom hatályba léptetni azzal, hogy
rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell. A rendelet valamennyi
rendelkezésének végrehajtottá válására tekintettel javaslom a rendelet 2020. január 1-jén
történő hatályvesztését.
Marcali, 2019. január 28.

Dr. Sütő László
polgármester

Rendelet-tervezet címe:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

Környezeti és
egészségi
következmények:
A bér és járulék Nincs.
kiadás nő, de a
támogatás
elnyerésével a
fedezet
rendelkezésre
áll.

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
Az általános
adminisztratív
teher jelentkezik.

Egyéb
hatás:

A rendelet célja az, hogy a köztisztviselők bérének rendezése érdekében a
A köztisztvisehivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja megemelésre
lői munka
kerüljön.
(hivatás)
A 2017. évtől az illetményalap megemelését csak az önkormányzat saját
presztizsének
bevételei terhére lehetett volna megállapítani, amit az önkormányzat nem
emelése.
tudott vállalni. Most egy pályázati kiírás alapján a köztisztviselői
illetményalap emeléshez központi támogatás igényelhető.
A feltételeknek az önkormányzat megfelel és a törvény alapján
rendelkezésre álló 11,0 milliárd forintos előirányzat az előzetes
modellszámítások alapján valamennyi jogos igényre fedezetet biztosít. A
jogszerűen igényt benyújtó önkormányzat esetében nincs további
mérlegelési szempont.
A képzett munkaerő megtartás érdekében időszerű a köztisztviselői bérek
rendezése, a dolgozók nagyobb anyagi megbecsülése, még ha a lehetőségek
figyelembevételével az csak egy évre történik is.
A rendelet megalkotása szükséges, mert a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap csak önkormányzati rendeletben állapítható meg.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet megalkotása nélkül nem lehetne jogszerűen a törvényben megállapított összegnél magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot
alkalmazni. A magasabb összegű illetményalap rendelet hiányában való alkalmazása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga
után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

