BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 14. napján tartandó ülésére
Tárgy: A közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló
rendelet megalkotása
Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő- testület!
Tisztelt Bizottság!
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 59. § (1) bekezdése alapján 2018. évben a köztisztviselői
illetményalap is 38.650.- Ft marad (2008 óta ezen összeg nem változott),
ebből kifolyólag csak a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve az
ún. „soros lépés” jelentene csak béremelést a Hivatal munkavállalóinak.
A Hivatal munkavállalóinak illetménnyel kapcsolatos helyzetét tovább
rontotta, hogy elfogadásra került az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi
LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) Ezen törvény hatálya a fővárosi és
megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek
állami szolgálati jogviszonyára terjed ki. Az Áttv. 1. melléklete szerinti
illetménytábla 2016. május 1. napjától vonatkozik a járási hivatalok állami
tisztviselőinek és állami ügykezelőinek illetményeire.
Az állami bértábla bevezetése óta a Hivatal köztisztviselőinek illetménye
messze elmarad az állami tisztviselők, ügykezelők illetményétől. Ezen állítás
igaz a köznevelésben, egészségügyben és szociális ágazatban
foglalkoztatottak egyes közalkalmazottakkal szemben is, melyeknél a
kormányzati szinten más- más fajta módon rendezésre kerültek az
illetmények.
A Hivatal alkalmazottainak megtartása érdekében javaslom, hogy a
köztisztviselők illetményeinek rendezését 2018. évtől az alábbiak szerint:
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §
(6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére- a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában- a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakról
eltérően- az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben
állapíthatja meg az illetményalapot.
Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal
közszolgálati tisztviselőinek a 2018. évi illetmény alapjáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni szíveskedjenek.
Balatonboglár, 2018. január 31.
Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzata
…/2018. (II…) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról
Balatonboglár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati
tisztviselőinek illetményalapját 2018. évben 45.000.- Ft-ban állapítja meg.
2.§ E rendelet 2018. február 16-án lép hatályba és a megállapított illetmény
alap összességét 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Markó Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Dr. Markó Péter
jegyző

Mészáros Miklós
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1.

Társadalmi-gazdasági hatás

2.

Költségvetési hatás

3.

Környezeti következmények

4.

Egészségügyi
következmények
Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás

Nincs

A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradása esetén várható
következmények
A rendelet alkalmazásához
szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek

2017. évi C. tv. 59. § (6)

5.
6.

7.

A Közös Önkormányzati Hivatal
szakember ellátottsága ne sérüljön,
vonzó legyen a közszolgálati pálya
Többlet költséget jelent az előző
évhez képest
Nincs

Nincs

Rendelkezésre állnak

Dr. Markó Péter
jegyző

