Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2018. december 5.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (XI.    .) önkormányzati rendelete
a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről

Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3), (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


§ E rendelet hatálya a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban Felsőörsi Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


§  A Hivatal köztisztviselője 2019. évre:

a)	a felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának,
b)	érettségi végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


§ (1) A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
   (2) A még hatályba nem lépett, 2018. november 13-án kihirdetésre került, a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 19/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet, nem lép hatályba.



Szabó Balázs 		                 dr. Hoffmann Gyöngyi
 			polgármester		       	                  jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. december   -én kihirdettem.
dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:


dr. Könczöl Gábor 
kirendeltségvezető





INDOKOLÁS

Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ szerint: „(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

Ezen törvényi felhatalmazás alapján alkotja meg rendeletét az önkormányzat.



Részletes indokolás
1.§-hoz: meghatározza a rendelet személyi hatályát.
2.§-hoz: meghatározza az illetménykiegészítés mértékét.
3.§-hoz: a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.



HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása:	az illetménykiegészítés megállapítása a köztisztviselők munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
	költségvetési hatása: a kirendeltség köztisztviselői iskolai végzettségtől függetlenül egységesen 10%-os illetménykiegészítésben részesültek a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal megalapításával egyidejűleg 2013. január 1-jétől. 2016. január elsejétől a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségtől függetlenül egységesen 20%-is illetménykiegészítésben részesültek. A 20%-os illetménykiegészítésre (2 001 352,-Ft) a költségvetés fedezetet biztosít. A hivatal köztisztviselői a közös hivatal okán csak egységes mértékű illetménykiegészítésben részesülhetnek. A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ezen mérték megállapítására tesz javaslatot. 
	környezeti következménye: nincs, 
	egészségi következménye: nincs,

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem lényeges,
egyéb hatása:	nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletet az önkormányzat a jogszabályi megfelelés miatt alkotja meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről tájékoztatom a Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezet megvitatását követően döntsön a rendelet megalkotásáról. 

Felsőörs, 2018. december 1.


Szabó Balázs 		    Polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.


