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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
dolgozóira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései
az irányadóak.
A köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból
áll. A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján, az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes
összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A (4) bekezdés alapján, a
garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja meg. A 132. § szerint, az
illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy
az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
Kiemelendő, hogy a köztisztviselői illetményalap összege – amely jelenleg 38 650,-Ft - 2008.
január 1-je óta nem emelkedett, így sok köztisztviselő esetében a garantált bérminimum emelés
jelent és jelentett béremelést, illetve csak az úgynevezett „soros illetményemelés” jelent csekély
mértékű illetmény emelkedést.
Jelen előterjesztés alapja a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 2017. január 1-től hatályos alábbi rendelkezése adhat lehetőséget:
„59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.”(…)
„(6) 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 - 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 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 fentiek ismeretében megvizsgáltuk a köztisztviselők és ügykezelők illetményét, és
kalkulációt végeztünk három lehetséges illetményalap figyelembe vételével.(40.000 Ft, 41.000
Ft és 42.000 Ft):
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Kimutatás
a lehetséges illetményalap emelésről egy hónapra vonatkozóan
Kalkulált
alapilletmény
Jelenlegi
38 650 Ft

Kalkulált
Illetmény
illetmény kiegészítés
alap (Ft) összege (Ft)

Vezetői
pótlék
összege
(Ft)

Havi
MunkálGarantált
Egyéb
bérKerekí- illetmény
tatói
pótlék (Ft) minimum
tés
teljes
járulék
kieg.
összege (Ft) (27 % )

Nyelvpótlék
(Ft)

24943732

7659804

725130

896000

522800

40 ezer Ft 25788060

8237320

829840

896000

844328

577516

104710

41 ezer Ft 26388019

8443253

1444287

42 ezer Ft 26987978

40 ezer Ft 38 650 Ft
közötti
különbözet

41 ezer Ft 38 650 Ft
közötti
különbözet

42 ezer Ft 38 650 Ft
közötti
különbözet

2044246

436538

-192

35183812

9499629

533600

36284820

9796901

0

10800

1101008

297272

850586

896000

541700

783449

125456

0

18900

8649186

871332

896000

549800

989382

146202

0

27000

37119558 10022281

1935746

522651

37954296 10247660

2770484

748031

A garantált bérminimumra történő kiegészítéssel, jelenleg nem kalkuláltunk, hiszen nem lehet
pontosan tudni, hogy mennyi lesz annak összege 2017. január 1. napjától. A médiából értesülve,
161 250 Ft-tal lehetne tervezni, de tényleges adat nem áll rendelkezésre. Amennyiben az elő
kalkulációk – a garantált bérminimumot illetően - beigazolódnak, akkor még mindig lesz olyan
dolgozónk, akinek most sem fogja az illetménye elérni a garantált bérminimumot.
A költségvetési törvény értelmében az illetményalap meghatározására önkormányzati
rendeletet kell alkotni.
Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetben a hatályos, a vezeti pótlék
megállapításáról, illetve a köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló
29/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet illetménypótlékra és illetménykiegészítésre
vonatkozó szabályai változatlan mértékben kerültek átvezetésre azzal, hogy a rendelettervezet
tartalmazza a költségvetési törvény felhatalmazásán alapuló illetményalap meghatározását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet szíveskedjen megtárgyalni,és
elfogadni.
3

A költségvetési törvénynek, amely lehetővé tette a rendelet módosítását jelentős gazdasági és
társadalmi hatása van. A rendelettervezet elfogadásának az előterjesztésben kifejtett gazdasági
(költségvetési) hatása van, társadalmi hatása nincs.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján át nem ruházható
hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. 50. §-a
alapján minősített többségű szavazati arány szükséges.

Budapest, 2016. november 21.

………........................................
Kállainé Szabó Anikó
személyzeti vezető
az előterjesztés készítője

………..........................................
dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Melléklet:
1. rendelettervezet
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