
ELŐTERJESZTÉS 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 02. napi ülésének 1. napirendi pontjához

Napirend:
1.)  A  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló
3/2019. ( II.8.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  képviselő-testület  a  2019.  február  7-i  ülésén  fogadta  el  a  Polgármesteri  Hivatalban
foglalkoztatott  köztisztviselők  illetménykiegészítéséről,  valamint  a  köztisztviselői
illetményalap  megállapításáról  szóló  3/2019.(  II.8.)  számú  rendeletét,  melyben  az
illetményalap  összegét  2019.  január  1.  napjától  2019.  december  31.  napjáig  45.000.  Ft.
összegben állapította meg.

A Belügyminisztérium 2019.február  27-én  kelt  levelében  tájékoztatta  önkormányzatunkat,
hogy a „ Kiegyenlítő bérrendezési alap „ jogcímen benyújtott pályázaton önkormányzatunk
10.530.000. Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatói okirat szerint önkormányzatunk mint kedvezményezett e támogatást az okiratban
foglaltak  szerint,  az  önkormányzati  hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők  2019.  évi
január-november  havi  illetménye  és  az  ahhoz  kapcsolódó  szociális  hozzájárulási  adó
kifizetésére használhatja fel.

Számításunk  szerint  a  támogatási  összeg  a  jelenleg  hatályos  45.000.  Ft-os  illetményalap
57.000. Ft-ra történő emelését tenné lehetővé 2019.január 1-től november 30-ig bezárólag.

A  támogatás  felhasználásához  a  hivatkozott  rendelet  illetményalapjának  módosítása
szükséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet vitassa meg és
fogadja el.  

Pannonhalma, 2019. március 26.

                        Tisztelettel: dr. Szabó György 
       aljegyző



RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (IV. 3. ) önkormányzati rendelete

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

3/2019. (II.8. ) rendelet módosításáról

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 a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről,  valamint  a  köztisztviselői  illetményalap  megállapításáról  szóló
3/2019. (II.8.) rendeletét ( a továbbiakban R. ) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A R. az illetményalap összegéról szóló II. fejezet 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép: 

„ Az illetményalap összege 2019. 01. 01. napjától 2019. 11. 30. napjáig 57.000 Ft.
   Az illetményalap összege 2019. 12. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig 45.000. Ft. „ 

2. §

E rendelet  2019. április  3.  napján lép hatályba azzal,  hogy rendelkezéseit  2019. január  1.
napjától kell alkalmazni. 

 
A testületi ülés napja : 2019.április 2. 

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. április .......

Kovács Szabolcs
jegyző


