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Előterjesztés 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

 

1. előterjesztés száma: 29/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1 melléklet: 

                              1. – rendelet-tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

                              - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

      - Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága! 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése szerint 

a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját 

forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - 

magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint 

megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan 

közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 

tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék 

ez esetben sem fizethető. 

 

Fentiek értelmében lehetőség nyílt a - 2008. év óta változatlan -  38.650,-Ft összegű 

illetményalap emelésére a köztisztviselők vonatkozásában. 

 

Hivatalunkban is érezhetővé vált az a jelenség, hogy a munkavállalók többsége kifejezetten az 

illetmény összegét tekinti döntő érvnek az elhelyezkedése során és érthető okból olyan 

munkáltató mellett dönt, ahol magasabb illetménnyel számolhat. Mára már versenyképes lett az 

állami tisztviselők szektora is, hiszen az állami tisztségviselők havi illetménye jelentősen 

emelkedett az utóbbi időben. Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző 

köztisztviselőket meg tudjuk tartani, illetve az újonnan jelentkezők számára anyagi 

megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a kínálkozó munkalehetőségeket, illetve tudásukat, 

szakmai tapasztalatukat a város érdekében kamatoztathassuk, célszerű lenne az illetmények 

rendezése, emelése. 
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Fentiek alapján javasolom a Bicskei Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az 

illetményalap 30%-os emelését. Az illetményalap mértéke így 50.245,-Ft összegben kerülne 

meghatározásra. 

 

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján amennyiben a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete az illetményalap emelése mellett dönt, úgy ezt a döntését 

rendeletben hozza meg. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. 

 

Bicske, 2017. február 9. 

 

                                                             Tisztelettel: 

                                                                                                         Pálffy Károly 

                                                                                                          polgármester 
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1. melléklet a 29/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 50.245,-Ft. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

 

 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       
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I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény lehetővé teszi azt, hogy az 

önkormányzat saját forrásai terhére eltérjen az általános köztisztviselői illetményalap mértékétől. 

Tekintettel arra, hogy az illetményalap mértéke 2008. évtől nem emelkedett, szükségessé vált 

annak rendezése, emelése.  

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

2. §-hoz 

Az új illetményalap összegét tartalmazza e szakasz. 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

 

 

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet tervezetéhez 

     

 

I. társadalmi hatásai: 

Az illetményalap emelésével hosszú távon biztosítható a Hivatalban a szakképzett munkaerő. 

 

II. gazdasági hatásai: 

A tervezetnek gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy a hozzájárul a köztisztviselők 

életminőségének javításához. 

 

III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, tekintettel arra, hogy a személyi juttatások 

előirányzata növekszik, az összeg rendelkezésre áll. 

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 

 

V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi hatása nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása egyszeri. 
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VII. megalkotásának szükségessége: 
Kizárólag ezen tárgyú rendelet esetében lehet az illetményalapot módosítani. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az illetményalap változatlan marad. A Bicskei 

Polgármesteri Hivatal munkaerőhiánnyal küzdhet. 

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek rendelkezésre állnak. 

 


