Társadalmi egyeztetés
A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011
/101 – es, és 102 – es mellék telefonszámon kérhető.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a közszolgálati
tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló rendelet tervezetének
véleményezése hagyományos módon, levélben 5 munkanapon belül:
a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)
illetve
elektronikusan
levélcímen

a

pmhiv@gyomro.hu,

titkarsag@gyomro.hu

elektronikus
lehetséges.

…. napirendhez:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január -i rendes, nyílt ülésére.
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Döntés a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló rendeletről.

Tisztelt Képviselő testület!
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati
rendeletével a Gyömrői Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2017. évi
illetményalapját 60.000.- Ft-ban állapította meg
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1)
bekezdése alapján 2018. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650,- Ft marad.
(2007 óta ezen összeg nem változott! Ebből következően csak a minimálbér és a garantált
bérminimum, valamint a „soros lépés” jelentene béremelést a Hivatal munkavállalőinak.
A Hivatal alkalmazottainak megtartása érdekében javasolom, hogy a Kttv-ben biztosított
lehetőségek alapján a köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók illetményeinek, személyi
alapbéreinek rendezését 2018. évtől az alábbiak szerint.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése szerint
a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. 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 tízszeresé
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a T. Képviselő – testületet, hogy a polgármesteri
hivatal közszolgálati tisztviselőinek a 2018. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Gyömrő, 2018. január 12.

Tisztelettel:

Dr. Mezey Attila s.k.
polgármester
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Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő – testületének
…/2018. (---.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
A Gyömrői Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2018.
évben 60.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. §.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket
2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszíti.

Gyömrő, 2018. január 12.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. január …..
Varga Ernő
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet – Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő – testületének …/2018. (.….)
önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2018. évi
tervezet címe:
illetményalapjáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

Környezeti,
egészségügyi
következmények
:

Adminisztratív
terheket
befolyásoló
hatás:

Egyéb
hatás:

Az illetményalap emelésével Összességében
hosszú távon biztosítható a a Polgármesteri
nincs
egyszeri
nincs
Polgármesteri Hivatalban a Hivatal személyi
szakképzett munkaerő.
előirányzata
növekszik.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: kizárólag ezen tárgyú rendelet esetében lehet az
illetményalapot módosítani.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet
megalkotásának elmaradása esetén az illetményalap változatlan marad.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll rendelkezésre áll

