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TERVEZET
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A FELSŐZSOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT
KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS A VEZETŐI ILLETMÉNYPÓTLÉKRÓL
SZÓLÓ 1/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és 234. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.)
önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában és 20. § (7) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságával és Ügyrendi Bizottságával egyetértésben a következőket rendeli el:
1. § (1) A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ában a „Felsőzsolcai Közös
Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal”
szöveg lép.
(2) A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.”
szöveg lép.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
DR. PATAKI ANETT S. K.

jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeletben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontja és 234. § (4) bekezdése
alapján a 2013. január 1. napját követően kinevezett felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselők részére 2013. és 2014. évre az alapilletmény 30%-ának, középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 20%-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítés került megállapításra, melynek fenntartását 2015. évre is javaslom.
A köztisztviselői illetményalap 2008. január 1. óta az idei évben sem emelkedett még az
infláció mértékével sem. Az illetménykiegészítés megállapítása a bérfeszültség elkerülése
miatt indokolt, mivel egy 2015. január 1. napját követően kinevezett köztisztviselő 40%-kal
alacsonyabb illetményért végezné ugyanazt a munkát, 30% illetménykiegészítés esetén
viszont 10% lenne a különbség.
Az illetménykiegészítés a hivatali állományban jelenleg 2 fő középfokú végzettségű
köztisztviselőt érint, többletkiadással azonban nem jár, mivel az illetményük
illetménykiegészítéssel sem éri el a garantált bérminimum összegét, amelyet azonban kötelező
biztosítani.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az (1) bekezdés technikai módosítás a közös önkormányzati hivatal megszűnése miatt. A (2)
bekezdés a 2015. évi illetménykiegészítés mértékét határozza meg.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Felsőzsolca, 2015. január 5.

dr. Pataki Anett
jegyző

Hatásvizsgálati lap
a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló önkormányzati rendelet
módosításához
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása
jelenleg nincs.

III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV.

Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának elmaradása a köztisztviselői illetménytábla miatt a
munkateherrel arányban nem álló alacsony illetményekhez vezetne. A hivatalon belül
továbbá ugyanazon munka eltérő díjazása bérfeszültséget okozna.

VII.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásának szervezeti, tárgyi és pénzügyi többletterhei nincsenek.

Felsőzsolca, 2015. január 5.

dr. Pataki Anett
jegyző

