III-5
Készítette: dr. Kávássy Leila Viola
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29. napján
tartandó ülésére, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló …../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete
megalkotásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbiakban a Polgármesteri Hivatal mind közép, mind felsőfokú végzettséggel
rendelkező köztisztviselőinek önkormányzati rendeletben meghatározott illetményalapja nem
került meghatározásra 2019. évben az elismert hivatali létszám és az ennek megfelelő
központi költségvetési működési támogatás eredményeképpen Medgyesegyháza
Önkormányzat képviselő –testülete 2019. januárjában az illetményalapot 46. 380 Ft, -ra
emelte.
A köztisztviselői illetményalap a törvényben foglaltak szerint 2008. év óta éve nem
emelkedett, a garantált bérminimum 2021-ban bruttó 219.000,- Ft, jelenleg sajnos több 20-30
éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező kolléga is
eltérítés nélkül a garantált
bérminimum összegének megfelelő fizetésért dolgozik, a fiatalabb, kevesebb tapasztalattal
dolgozó dolgozókat pedig a garantált bérminimummal egyező fizetésre szükséges
kiegészíteni.
A környező településeken, illetve Medgyesegyházánál kisebb településeken az
illetménykiegészítés magasabb, ezáltal problémát jelent, hogy nagyon nehéz a megüresedő
pozíciókra megfelelő szakembert találni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő – testületet, hogy a korábbiak szerint történő
illetménykiegészítést az új rendeletben is fogadják el, illetve az ahhoz kapcsolódó
juttatásrendszert alkossák meg.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései
az alábbiakat tartalmazzák:
A Kttv. 234. §
….
(3) bekezdésében foglaltak szerint: „ 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%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.”

A fentieken túlmenően szükséges még a jogszabályoknak, illetve az elmúlt időszak
változásainak megfelelő módosulások átvezetése a rendeletben, ennek megfelelően annak
megalkotása is, hogy Medgyesegyháza Önkormányzati Hivatalában dolgozó közszolgálati
tisztviselők számára milyen juttatást állapít meg, illetve mely béren kívüli juttatást állandósít,
jutalmat állapít meg.
A korábbiakban szakmai segítségnyújtás érkezett, amelyben a T. Kormányhivatal javasolta a
cafeteria, valamint a közszolgálati tisztviselők számára biztosítandó juttatások, rendeletben
történő megalkotását. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat esetében 1995. év óta e
tárgyban szakmai segítségnyújtás észrevétel nem érkezett.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/ 2019. ( I. 30. ) rendeletében
szabályozta a közszolgálati tisztviselők illetményének illetményalapja összegét. E rendelet
felülvizsgálata megtörtént, indokolt új, megfelelő felhatalmazó rendelkezések, valamint
fentiek szerinti részletes normaszöveg megalkotása. Bár az illetménypótlék százalékosan
határozható meg, Hivatalunknál illetményalap+ eltérítés az irányadó, jelenleg illetménypótlék
nem kerül alkalmazásra. Új költségvetési időszak esetében javaslom annak alkalmazását,
azonban hiszen ebben az évben már eltérítés alkalmazott, és jelenleg a betöltetlen
álláshelyeink is vannak.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a
képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során
megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és
adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A
jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.
A fentiek alapján előterjesztem az alábbi rendelet tervezetet, kérem annak megtárgyalását és
elfogadását.
Medgyesegyháza 2021. június 28. napja

Kraller József
Polgármester s.k.

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási Szociális Bizottság
illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal
nem javasolok senkit meghívni.
Melléklet: - rendelet tervezetének normaszöveg
HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a figyelemmel, a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló korábban
hatályban lévő 7/1995 (X.21.) számú önkormányzati rendelet, valamint a 2/2019. ( I. 30. )

önkormányzati rendelet helyett megalkotandó tervezetében (a továbbiakban: tervezet)
foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A tervezet megvalósulása a Hivatal dolgozóira pozitív hatást gyakorol, társadalmi hatása
nincs, költségvetési hatása a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A tervezet megvalósulásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet megvalósulásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A vonatkozó, magasabb szintű jogszabályi változások rendeletben történő átvezetésének
elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Rendelet-tervezet
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat … /2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete, a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § a 234. § (3) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében,
valamint a 237. § Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvényben kapott
felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontja szerinti
felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerinti rendelettel
szabályozza:
1. §
A rendelet személyi hatálya
A rendelet hatálya a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. E rendelet hatálya a munkaviszony alapján
foglalkoztatott polgármesterre, valamint alpolgármesterre nem terjed ki.
2. §
A köztisztviselői illetményalap
(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját forrásai terhére, valamint pályázat
benyújtásával – a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően
– a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC tv. 61. § (1)
bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380.- Ft.

3. §
A képviselő-testület a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a
költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.
4. §
Munkaidő megállapítás
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ünnepnapot megelőző utolsó munkanapon végzendő
munkaidő tartalmát korlátozhatja, átütemezheti, vagy a munkavégzési kötelezettségétől el is
tekinthet. E bekezdés szerinti korlátozás, átütemezés, vagy a munkavégzési kötelezettség
ideiglenes módosítása írásban lehetséges.
(2) A Hivatal munkatársainak munkarendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata, valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza

„Illetménykiegészítés, pótlékok
(1) A Hivatal köztisztviselője
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye

10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre
jogosult.
(2) A képzettségi pótlék kerül megállapításra:
- a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint
a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség esetén.
Képzettségi pótlék állapítható meg annak is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai
végzettségnél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az
a munkakör ellátásához szükséges.
A képzettségi pótlék részletes szabályait az egységes közszolgálati szabályzat tartalmazza.
Köztisztviselői juttatások, támogatások
(1) A köztisztviselő gyermeke születésekor egy összegű, 30.000 Ft vissza nem térítendő
családalapítási támogatásra jogosult.
(2) A gyermekszületési támogatás a köztisztviselőt gyermekenként illeti meg.
(3) A gyermekszületési támogatás mindkét szülőt megilleti, amennyiben mindketten az
önkormányzat köztisztviselői.

5. §
(1) A munkáltató a köztisztviselő részére, a Kttv. által nem szabályozott nyelvvizsgák

esetében a pótlékot állapít meg.
(2) A jogszabály által nem szabályozott nyelvvizsgák esetében alkalmazandó pótlék összege
megegyezik a jogszabály által szabályozott nyelvekre alkalmazott nyelvvizsgapótlék
összegével.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabály által nem szabályozott nyelvvizsgák alatt a román, a
szlovák, valamint a lovari nyelvvizsgát kell érteni.

6. §
(1) A köztisztviselő eseti kérelmére a munkáltató illetményelőleg kifizetését
engedélyezheti.
(2) Az illetményelőleg maximális mértéke a köztisztviselő havi nettó illetménye.
(3) Az illetményelőleg visszafizetésének futamideje 6 hónap.

7. §
(1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére évi egy alkalommal

fogászati szűrővizsgálatot biztosít.
(2) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére évi egy foglalkozásegészségügyi ellátást biztosít ( vérvételi szűrővizsgálat).
(3) A köztisztviselőt szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához 2 évenként 40.000
Ft vissza nem térítendő hozzájárulás illeti meg. E rendelkezést alkalmazni kell a
szemüvegkeret, valamint a kontaktlencse, szemüveglencse vásárlására is.
8. §
(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén
20.000 temetési segély illeti meg.
(2) A köztisztviselő halála esetén a munkáltató az eltemettető részére temetési segély
kifizetését engedélyezheti. Ebben az esetben a temetési segély összege maximum 30.000 Ft
(3) Ha az önkormányzat az elhunyt köztisztviselőt „saját halott’-jának tekinti, és részben,
vagy egészben a temetési költséget átvállalta, temetési segély nem fizethető.

9. §
A cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét,
visszatérítendő juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyző - a polgármesterrel
egyetértésben, a költségvetési rendelet figyelembe vételével - egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg, mértéke a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározottak figyelembevételével kerül meghatározásra.
10. §
(1)
A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározottak szerint évi 12.000, - Ft/fő/ év bankszámla-hozzájárulást
állapít meg, melynek kifizetésére egyösszegben, minden év november 30. napjáig kerül sor.
(2)
A Közszolgálati jogviszony szünetelése esetén ( pl. fizetés nélküli szabadság, szülési
szabadság, GYES, GYED, igénybevétel miatti fizetés nélküli szabadság) vagy ha a
közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a hozzájárulás időarányos
része jár.

11. §
(1)
A köztisztviselő részére a Munkáltató évi egy alkalommal, munkája
eredményességének elismeréséül jutalmat állapíthat meg.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti jutalom egy, legfeljebb évi két alkalommal adható,
decemberben illetve közszolgálati tisztviselők napjához kapcsolódóan a június-július
időszakban.
A köztisztviselői juttatások
megállapításának, elszámolásának rendje
Az alanyi jogon járó köztisztviselői juttatásokat az ok felmerülésétől
számított 10 napon belül ki kell fizetni.
(2) E rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg
előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.
(3) A juttatások és támogatások feltételeit, elbírálásának elszámolásának rendjét a jegyző a
jogszabályok keretei között a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(4) A köztisztviselőket megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(5) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem
szabályozott rendjét a munkáltató az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(1)

A juttatások fedezete
12. §
A rendelet végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet e rendelet 11. § ( 2) bekezdésében
foglaltak szerint a mindenkori önkormányzati költségvetésben kell biztosítani.
Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Medgyesegyháza Nagyközségi
Önkormányzatának a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete, valamint a
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
szóló 2/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete.
Medgyesegyháza, 2021. június 29.
Kraller József
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. június 30. napján megtörtént.
Medgyesegyháza, 2021. június 30.

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

