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10. sz. előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (.)
önkormányzati rendelete
a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi
illetményalapjáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (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
2020. évben 46.380 forint.
2. §
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
3. §
Ez a rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző
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9. számú előterjesztés

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló
önkormányzati rendeletének
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
132. §-a szerint „Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény
állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.”
Ez az illetményalap hosszú évek óta 38.650 Ft.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – bár erre korábban is megvolt a
törvényi felhatalmazása – első alkalommal a 2019-es évre vonatkozóan tért el a Kttv. 132. §-a
szerinti illetményalaptól.
Az erre vonatkozó felhatalmazás alapján azért döntött a képviselő-testület a 2019-es évre
vonatkozó magasabb összegű köztisztviselői illetményalap megállapítása mellett, mert a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
I.12.pontja alapján a belügyminiszter Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot
hirdetett azzal a céllal, hogy az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménye megemelésre kerüljön.
A pályázat elnyerésével biztosított volt 2019. évben a megemelt köztisztviselői illetményalap
alkalmazásával megállapított köztisztviselői illetmények fedezete.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1)
és (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap 2020. évben 38 650 forint.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat
saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál,
közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a
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tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez
esetben sem fizethető.”
A 2020-as évre vonatkozóan a saját forrás mellett nem pályázati igénylés alapján biztosítja a
központi költségvetés a megemelt illetményalap alkalmazásához a fedezetet, hanem a
települési önkormányzatok működésének támogatása keretében az önkormányzati hivatal
működésének támogatása címén az elismert hivatali létszám alapján.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
A 2020. évre a költségvetési törvényben megemelték az elismert hivatali létszám
finanszírozását. Az átmeneti hatály miatt a megemelt összeget tíz hónapra folyósítják. Ennek
összege kis mértékben meghaladja a 2019. évi pályázott összeget, így a magasabb összegben
megállapított illetményalap fedezete rendelkezésre áll.
A köztisztviselők megfelelő bérezése, ezáltal a képzett szakemberek megtartása érdekében a
2020. évre indokolt a köztisztviselői illetményalap törvényinél magasabb, a tavalyival
megegyező 46.380 forint összegben történő megállapítása.
Fentiek értelmében a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap alkalmazásához
szükséges, hogy a képviselő-testület annak összegét a 2020. évre rendeletben állapítsa meg.
A rendeletet 2020. január 1-jén javaslom hatályba léptetni.
A rendelet rendelkezésének végrehajtottá válására tekintettel javaslom a rendelet 2021. január
1-jén történő hatályvesztését.
Marcali, 2019. december 6.

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 2020. évi illetményalapjáról

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

Költségvetési
hatás:

Környezeti és
egészségi
következmények:
Nincs.

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
Az általános
adminisztratív
teher jelentkezik.

Egyéb
hatás:

A rendelet célja az, hogy a köztisztviselők kiegyensúlyozott bérezése A bér és járulék
A köztisztviselői
érdekében a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a kiadás a tavalyi
munka (hivatás)
2020-as évre is megemelésre kerüljön.
szinten marad, az
megbecsülésének
A 2017. évtől az illetményalapot a törvényinél magasabb összegben csak állami
kifejezése.
az önkormányzat saját bevételei terhére lehetett volna megállapítani, amit finanszírozással a
az önkormányzat nem tudott vállalni. 2019-ben a központi fedezet
költségvetésből pályázati támogatás elnyerése tette lehetővé az rendelkezésre áll.
illetményalap magasabb összegben történő megállapítását.
A 2020-as évre vonatkozóan a saját forrás mellett nem pályázati igénylés
alapján biztosítja a központi költségvetés a magasabb összegű
illetményalap alkalmazásához a fedezetet, hanem a települési
önkormányzatok működésének támogatása keretében az önkormányzati
hivatal működésének támogatása címén az elismert hivatali létszám
alapján. A képzett munkaerő megtartása érdekében indokolt a
köztisztviselői bérek legalább tavalyi szinten tartása, még ha a
lehetőségek figyelembevételével az ismét 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.

