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Szám: T/              /2020.


Előkészítő irat önkormányzati rendelethez

Az előkészítő irat készült a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi tárgyban:

Tárgy: a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata (utoljára módosítva: 2017. április 14. napján) mára több vonatkozásban elavult. Az utóbbi években nem követte a dinamikusan változó közigazgatás által a köztisztviselőkkel, egyéb hivatali dolgozókkal szemben jelentkező követelményeket, nem biztosította a köztisztviselők részére adható egyes jutattási lehetőségeket.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-a szerint: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.”

A Kttv. 152. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) üdülési támogatás.
(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza a rendkívüli munkavégzés, a köztisztviselői díjazás, a helyettesítés, az utazási költségtérítés, a szociális támogatások, a védőszemüveg juttatás, az év köztisztviselője cím díjazásának, a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga díj, a közigazgatási szakvizsga fedezetét. Nem tartalmazza azonban a lakásépítési és lakásvásárlási támogatás, a házasságkötési támogatás, a családalapítási támogatás, a kegyeleti támogatás és a kulturális és szabadidős támogatás forrását. A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához Felsőörs község a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint járul hozzá. A Kirendeltség közszolgálati tisztviselői részére a rendelettervezettel összhangban a lehetséges juttatások az önkormányzat költségvetési lehetősége függvényében 2021. évi költségvetési rendeletben tervezhető.
A költségvetési rendelet a köztisztviselők részére adható, egyes nevesített juttatások pénzügyi fedezetét biztosította, azonban eddig – figyelemmel a Kttv. 237. §-ára – hiányzott a juttatások és támogatások jogalapja, a Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendelet.
Annak érdekében, hogy a Kttv. szerint megállapítható juttatások, támogatások jogalapja a továbbiakban biztosítva legyen, javaslatot teszek az 1. mellékletben csatolt rendelet megalkotására. 
A rendeletalkotás kapcsán a rendelet-tervezet esetében elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom:
A jogszabályalkotás
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
	társadalmi hatása: a köztisztviselők részére szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások nyújtásának lehetősége hozzájárul a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatallal, beleértve a Felsőörsi Kirendeletségen foglalkoztatási jogviszonyban állók munkahelyi megbecsülésének, anyagi támogatásának növeléséhez, csökkentheti a munkaerő fluktuációt;
	gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása a jogalapját teremti meg egyes juttatások, támogatások közszolgálati szabályzatban elfogadásának, így közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs 2020. évben. Az önkormányzati rendeletben szereplő juttatásokon felüli juttatások, illetve támogatások megállapítása többletforrást igényel, azonban ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak költségvetési lehetőségei függvényében kell döntést hoznia.

b) környezeti és egészségi következmények: nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
	a rendelet megalkotása lehetőség,

a rendelet elmaradásának következménye: csak a rendelet felhatalmazása alapján biztosíthatóak jogszerűen a felsorolt juttatások, támogatások
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
	a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom 2020 május 14-21-ig.
A fenti tárgyú rendeletet Balatonalmádi Város a 16/2020. (V.06.) önkormányzati rendeletével megalkotta, és az 2020. május 7-én hatályba is lépett. A közös hivatal fenntartására tekintettel Felsőörs Községnek is rendeletet kell alkotnia a fenti tárgyban.

Felsőörs, 2020. május 14.
									 dr. Endre Szabolcs
									jegyző megbízásából:


									dr. Könczöl Gábor
									kirendeltségvezető
					  
Készítette: Rehák Géza szervezési ov. h. 
Tárgyalta: -
Melléklet: rendelettervezet

