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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 

a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az elmúlt években Magyarország pénzügyi, költségvetési helyzete 
stabilizálódott a nemzetgazdaság folyamatos és fenntartható növekedési pályára 

került. A javuló gazdasági mutatók lehetővé tették, hogy a közszféra számos 
területén új életpálya–modellek kerüljenek bevezetésre, amely a foglalkoztatottak 
számára jelentős béremelést eredményezett. 2017. január 1-jétől jelentős 

minimálbér- és garantált bérminimum emelés következett be. Emellett a vonatkozó 
törvényi szabályozás megteremtette annak jogi hátterét, hogy az önkormányzatok 

2017-ben saját hatáskörben, a polgármesteri hivatalok köztisztviselői részére 
illetményemelést biztosíthassanak. 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete valamennyi 

köztisztviselőre kiterjedően, mintegy 8,6 %-os alapilletmény-emelést tartalmaz. Ezt 
egészíti ki, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetmény-kiegészítésének 

javasolt 10 %-os emelése, amely a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak 
mintegy 52 %-át érinti. 
Az illetmény-emeléshez szükséges költségvetési forrásokat, a költségvetési 

rendelet tartalmazza. 
 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel 

nem jár. 
 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 
 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
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A jogszabály megalkotását az a) pontban részletezett szempontok teszik 
indokolttá. A növekvő illetmények hozzájárulhatnak a magas szakmai tudással 
rendelkező köztisztviselői kar stabilitásához. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak, azok többlet 
erőforrást nem igényelnek. 
 

 
Újpest, 2017. február 15. 

 
 
 

             
          Dr. Molnár Szabolcs 

   
 
 

 
 

 
Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(……) 
önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2017. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) 
pontjában, (4) és (6) bekezdésében, valamint 236. § (5) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 30 %-a. 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi érettségi végzettségű 

köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A vezetői illetménypótlék mértéke  
   a) osztályvezető-helyettes esetében az érintett alapilletményének 5 %-a,  

   b) osztályvezető esetében az érintett alapilletményének 10 %-a,  
   c) főosztályvezető-helyettes esetében az érintett alapilletményének 15 %-a, 
   d) főosztályvezető esetében az érintett alapilletményének 30 %-a.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba. 
 

 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. 

§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottnál magasabb 

összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

Ezen felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete a 
helyi illetményalapot az eddigi 38 650 forintról 42 000 forintra javasolja felemelni, 

amely mintegy 8.6 % növekedést jelent. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a értelmében  

- a fővárosi kerületi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat 
meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 40%-a, 

- a fővárosi kerületi önkormányzat rendeletben illetménykiegészítést állapíthat 
meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek 

mértéke legfeljebb 20%. 
 
A törvény 236. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a fővárosi kerületi 

önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő 
vezetői kinevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. A vezetői szinteknek 

megfelelően vezetői illetménypótlék állapítható meg.  
 
A jelenlegi rendeleti szabályozás mind a középfokú, mind a felsőfokú iskolai 

végzettségű köztisztviselők esetében 20 %-os mértékű illetménykiegészítést 
tartalmaz összhangban a korábbi törvényi szabályozással. A jelenlegi szabályozás 

lehetővé teszi a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az 
illetménykiegészítés felemelését. A rendelet-tervezet 10 %-os mértékű emelésre 
tesz javaslatot. 

 
A rendelet-tervezet javaslatot tesz a rendelet szerinti vezetői szintek és a 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti vezetői szintek 
összhangjának megteremtésére. 
 


