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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére: 

A Táti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint a 

köztisztviselői illetményalap a 2020. évben is 38 650 Ft. A képviselő-testület az 1/2019. 

(I.21.) sz. rendeletében úgy határozott, hogy ezt az összeget 46.500 ft-ban állapítja meg. Az 

idei évre központi szinten megemelték a polgármesteri hivatalokban foglalkoztatott 

köztisztviselők után járó állami normatívát, mely lehetőséget teremt a munkatársak 

bérrendezésére.  

 

Ismerve a helyi közigazgatásban dolgozók helyzetét, az önkormányzatok lehetőségeik szerint 

élnek is ezzel.  

 

Megvizsgálva a közös hivatal költségvetési lehetőségeit javaslom, hogy T. Képviselő-testület 

elismerve a hivatalban végzett munkát, szíveskedjen a benyújtott rendelet tervezetet 

megvitatni és elfogadni. 

 

Az előterjesztés 50.000 forintos illetményalapot tartalmaz.  

Az 1/2019. (I. 21.) sz. önkormányzati rendeletben megállapított többi rendelkezés változatlan 

maradna.   

 

Ezzel az illetményemeléssel már érzékelhető lesz a bérnövekmény a munkatársaknál. 

Ugyanakkor ehhez önkormányzati forrást nem kell biztosítani. Az illetményalap módosítása a 

közös hivatal állami finanszírozásából megoldható úgy, hogy az év közbeni személyi 

változásokat is figyelembe vettük és még tartalékunk is marad a váratlan helyzetekre. Ezt a 

hivatal jelenlegi létszámkerete és a betöltött létszám teszi lehetővé. 

 

Felelős: Kozlik Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 



Mogyorósbánya község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a Táti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és osztályvezetői illetménypótlékáról  
 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában 

és (4) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § 

(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A rendelet hatálya a Táti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban 

álló köztisztviselőire terjed ki. 

 

2.§ A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1. napjától 50.000 

forintban állapítja meg. 

 

3.§ A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és az érettségi végzettségű köztisztviselő 

alapilletménye 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult. 

 

4.§ A képviselő-testület az osztályvezetői illetménypótlékot a vezető alapilletményének 

10%-ában állapítja meg. 

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2020. január 30. napján lép hatályba. 

 

      (2) A rendelet 2.§, 3.§ és 4.§-ában foglalt rendelkezéseket 2020. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

      (3) Hatályát veszti a Táti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és osztályvezetői illetménypótlékáról 

szóló 1/2019. (I.21.) sz. önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

                                  

                Havrancsik Tibor                                                               Kozlik Zsolt 

                   polgármester                                                                         jegyző 

 


