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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 29. napi ülésére

Napirend:
A  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló
rendelet tervezet ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2017-ben első ízben fogadta el a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők  illetménykiegészítéséről,  valamint  a  köztisztviselői  illetményalap
megállapításáról szóló rendeletét, melyben az illetményalap összegét egy évre 45.000. Ft-ban
állapította  meg,  míg  az  illetménykiegészítés  mértékét  ugyanezen  időszakra  valamennyi
érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-ában állapította meg.

Tekintettel  arra,  hogy  az  alább  hivatkozott  jogszabályok  az  illetményalap  és  az
illetménykiegészítés  mértékének  megállapítását  csak  a  tárgyévre  teszik  lehetővé,  az  erre
vonatkozó döntés, rendeletalkotás tervezetét a 2019. évre az alábbiak szerint terjesztem Önök
elé.    
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. §
(3) bekezdése az illetménykiegészítés megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
Kttv. 234. (4) 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg  egységesen  valamennyi  érettségi  végzettségű  köztisztviselőnek,  amelynek  mértéke
legfeljebb 20%.

Fenti jogszabályhely alkalmazásához a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel össze-
függő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (a továbbiakban Átmeneti tv.)17.§-a garanciá-
lis rendelkezést is tartalmaz, mely szerint:

Átmeneti tv. 17. § A Kttv. 234. § (3)-(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztvi-
selőnek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha
a helyi önkormányzat csökkenti  vagy megszünteti  az illetménykiegészítést,  annak a jogvi-
szonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megálla-
pították.

A fenti jogszabályhelyek meghatározzák, hogy az illetménykiegészítésről szóló döntést tárgy-
évre vonatkozóan a képviselő-testületnek rendeletben kell megállapítania. Az illetménykiegé-
szítés mértéke a felső korlátig terjedhet, de valamennyi köztisztviselő számára egységesnek
kell lennie, ez alól kivétel az iskolai végzettség szintje szerinti differenciálás. 



A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselői már évek óta 10%-
os illetménykiegészítésben részesülnek, amelyet szeretnénk továbbra is megtartani.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény értelmében:

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap a 2019. évben 38. 650. forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. 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.

Tehát a fenti törvényi rendelkezés értelmében 2019. év tekintetében a képviselő-testületnek
lehetősége  van  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650  Ft-ot  meghaladó  összegben  való
megállapítására. 

Ez  az  illetményalap  2009.  január  1.  óta  változatlan,  befagyasztásra  került,  azóta  a
köztisztviselők  törvény  alapján  illetményemelésben  nem részesültek,  holott  az  infláció  az
elmúlt 10 évben több mint 25 %-os volt. 

A  járási  hivatalokban  dolgozó  köztisztviselők  2017-ben  30%-os  illetményemelésben
részesültek.  A  helyi  önkormányzati  hivatalokban  dolgozók  joggal  érezhetik  azt,  hogy  ők
kevésbé értékes munkát végeznek, mint a járási hivatalnokok.  

Javaslatom,  hogy  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  esetében  az
illetményalap összege: bruttó 45.000 Ft legyen. Ez 16,4 %-os emelkedést jelentene. 

Fenti  illetményalap  emeléssel  azt  kívánjuk  elérni,  hogy  a  jelenleg  rendelkezésünkre  álló
szakképzett  és  gyakorlattal  rendelkező  munkaerőt  megtartsuk  és  ne  kerüljünk  szemben  a
régiónkban tapasztalható szakképzett munkaerő hiány problémájával.

A  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  finanszírozott  létszámkerete:  17,51  fő,  jelenleg  15
fővel látja el a hivatal a feladatait. A Hivatal a 2019. évi költségvetési tervezetben 80.195.800
Ft  finanszírozást  kap,  amely  fedezi  és  tartalmazza  az  illetményalap  emelésből  származó
kiadásokat is. 

Pannonhalma, 2019. január 21.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző



RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete

A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított  feladatkörében eljárva,  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCI.
törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében, valamint  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli
el.

I. fejezet
A rendelet hatálya, általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. §

A magasabb illetményalapra és az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a
képviselő-testület  az  éves  költségvetési  rendeletében  a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal
előirányzatai között állapítja meg.

II. fejezet
Az illetményalap összege

3. §

Az illetményalap összege 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig 45.000 Ft

III. fejezet
Az illetménykiegészítés mértéke

4. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig - egységesen
valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet 2019. január ... napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2018. ( I.31.)
önkormányzati rendelete.
 
Pannonhalma, 2019. 

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2019. …
Kovács Szabolcs

jegyző


