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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján a képviselő-
testület rendeletben állapítja meg a köztisztviselők 2017. évre vonatkozó illetménykiegészítését. 
 
A Kttv. 234. § (3) - (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen 
valamennyi köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke 
felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 30%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a. 
 
Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és 
támogatásokról szóló 35/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint az illetménykiegészítés 
- felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a, 
- középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 10%-a. 
 
Az illetmény-kiegészítés mértéke a hivatalban 2003 óta változatlan, az illetményalap 2008 óta nem 
emelkedett. A 2017. évi költségvetési törvény rendelkezése szerint az illetményalap központilag nem 
emelkedik, a törvényi illetményalaptól az önkormányzatok saját költségvetésük terhére eltérhetnek. 
 
A közszféra más területein jelentős béremelések lesznek a következő évben. Az előttünk álló 
időszakban magasabb bérekre számíthatnak a rendvédelmi dolgozók, a kormányhivatalokban, a járási 
hivatalokban, az igazságügyben dolgozók, a pedagógusok, a felsőoktatási alkalmazottak, a bölcsődei 
nevelők, a szociális dolgozók, a kulturális szféra közalkalmazottai és azok is, akik az egészségügyben 
tevékenykednek.  A megye Ajkához hasonló városaiban is béremeléssel számolnak a köztisztviselők 
vonatkozásában. Ahhoz, hogy az ajkai-halimbai köztisztviselők bére ne maradjon el az átlagtól, nem 
általános béremelést, illetőleg az illetménykiegészítés emelését, hanem a teljesítményértékeléssel 
alátámasztott egyénenkénti alapilletmény eltérítést preferáljuk. Ennek fedezete a munkaadói járulékok 
27 %-ról 22 %-ra csökkenése.  
Fentieknek megfelelően jelen előterjesztés szerint az illetménykiegészítést és a köztisztviselőket 
megillető juttatásokat 2017. évben nem javasoljuk változtatni. 
 
A juttatásokra vonatkozó részletes szabályok a törvényi felhatalmazás alapján a közszolgálati 
szabályzatban kerülnek meghatározásra. 
 
A leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a 
rendelet egy olvasatban történő elfogadására. 
Halimba, 2017. február 2. 
 

             Tóbel János 
  polgármester 
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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
_____/2017.(_____) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 15/2015.(XII.11.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1.§  A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 15/2015.(XII.11.) 
önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2. § 

 
(1) A Hivatal köztisztviselői 2017. évben illetménykiegészítésre jogosultak. 

 
(2) Az  illetménykiegészítés mértéke: 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10 %-a.” 

 
2. §  Ez az önkormányzati  rendelet 2017. február 13. napján lép hatályba. 
3. §  E rendelet 1. §-át 2017. január 1. napjától alkalmazni kell. 

 
 

Halimba, 2017. február 2. 
  
 

  Tóbel János s.k. Dr. Jáger László s.k. 
    polgármester            jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 10. 
 

 
 
 
   Dr. Jáger László  
             jegyző 
 
 


