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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
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Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. február 24-i ülésére 
 
 
 

Tárgy: A 47/2003. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
A Ktv. 44/A. § - a  és 67. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak, hogy 
rendeletben állapítson meg valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek, valamint az ügykezelőknek  illetménykiegészítést. 
 
A következők miatt javaslom a rendelet módosítását: 
 
A munka, az előmenetel és a javadalmazás szorosan összefüggő intézmények. Ebből fakadóan 
a közszolgálati jogviszony egyik legfontosabb eleme a díjazás. A Ktv. alapján a köztisztviselő 
közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult [Ktv. 42. § (1) bek.]. A 2008. 
évben az illetménykiegészítés mértéke a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 47/2003. (XII.22.) számú rendelet 1/A §-a szerint  valamennyi köztisztviselő és 
ügykezelő esetében 10%. 
 
Az illetményrendszer magában foglalja mindazokat a szabályokat, amelyek a köztisztviselő 
díjazására vonatkoznak. A díjazás legdöntőbb eleme a köztisztviselőnek járó illetmény. Az 
illetményrendszeren keresztül biztosítható a köztisztviselői kar megfelelő szintű anyagi 
megbecsülése, a magasan képzett szakemberek megszerzése és megtartása. 
 
A fővárosi kerületekhez képest sajnálatos módon a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
tekintetében az illetmény mértéke elmaradást mutat, annak ellenére, hogy a Hivatal szakmai 
eredményei a legjobbak közé tartoznak. 
 
A tavalyi évben elindult egy három éves, lépcsőzetes bérfelzárkóztatási program, melynek 
első lépéseként mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettségű köztisztviselők, továbbá az 
ügykezelők illetménye 10% -kal egészült ki. Az idei évben is szeretnénk ezt a programot 
folytatni, azonban tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az illetménykiegészítés mértékét 
további 3%-kal javasolom emelni, így tehát a felsőfokú és a középfokú végzettségű 
köztisztviselők, továbbá az ügykezelők illetménye 2009. évtől összesen 13% -kal egészülne 
ki. 
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Az illetménykiegészítés fedezetét a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
intézményei és Polgármesteri Hivatala 2009. évi költségvetése Kiadások 2. pont 
(Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai) a) alpont (Személyi kiadások és munkaadókat 
terhelő járulékok) 01. sora biztosítja. 
 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeleti javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
 
Rendeleti javaslat: 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. (XII.22.) számú rendelet 
módosítására megalkotja a …………./2009.(…..) számú rendeletet. 
 
 
 
 
Felelős: a kihirdetés tekintetében: Jegyző 
Határidő: az elfogadást követő tizenöt napon belül 
 
Budapest, 2008. február 13. 
 
        
        
        Dr. Trippon Norbert 
 
 
Melléklet: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. (XII.22.) számú rendelet 
módosításáról szóló ………../2009 (….) számú rendelet 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Mészáros Karina aljegyzői referens 
 
A rendeleti javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
 


