
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 131/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-ei ülésére 

 
 

Tárgy:      Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. 
(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előterjesztő:     dr. Dombóvári Csaba, jegyző 
 
Készítette:     Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja: 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról a jelenleg hatályos, a közszolgálati 

tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) tartalmaz rendelkezéseket. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § 

(6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletében egységesen valamennyi 

köztisztviselőnek tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke (fővárosi 

kerületi önkormányzatnál) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az 

alapilletmény legfeljebb 40%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselő esetében az 

alapilletmény legfeljebb 20%-a lehet. 

 

A jelenleg hatályos Ör. értelmében az illetménykiegészítés a felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők esetén (a maximálisan adható 40%-hoz képest) illetményük 34%-a, míg az 

érettségi végzettségűek esetében (a maximálisan adható mértékkel megegyező) az 

illetményük 20%-a.  

 

E rendelkezés az Ör. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Közterület-

felügyelet köztisztviselőire is kiterjed. 

 

Az esetlegesen megüresedő álláshelyek betöltésével kapcsolatban az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján egyértelműen elmondható, hogy a pályázók Ferencváros Polgármesteri Hivatalával 

szemben előnyben részesítik azon kerületi polgármesteri hivatalokat, ahol az illetményalap a 

Kttv. szerinti illetményalapnál (38.650,- Ft) lényegesen magasabb mértékben lett 

megállapítva. Az illetményalap mértékén túl ugyancsak fontos szempont a pályázók részéről, 

hogy az illetménykiegészítést a képviselő-testület milyen mértékben határozta meg. Hiszen a 

34%-nál magasabb, vagy a maximális mértékben megállapított illetménykiegészítés esetén 

havi 10-20 ezer forinttal nagyobb jövedelemre tehetnek szert.  

 

Fentiekre figyelemmel a rendelettervezet a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 

részére (a maximálisan adható 40%-hoz képest) 37%-os illetménykiegészítés megállapítására 

tesz javaslatot, mellyel a Képviselő-testület megteremtheti annak a lehetőségét, hogy a 

minőségi munkát végző köztisztviselőket hivatalában megtartsa, továbbá munkaerő felvétele 

esetén ne kerüljön hátrányos helyzetbe más fővárosi kerületi önkormányzatokkal, valamint a 

központi államigazgatási szervekkel szemben. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását egy 

fordulóban tárgyalja meg, és az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

Budapest, 2018. június 6. 

 

dr. Dombóvári Csaba s.k. 

jegyző 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, 

hogy a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) 

önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 



 

Határidő: 2018. június 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja …/2018. (…) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők juttatásainak 

és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző a kihirdetésért 

 

Mellékletek: 

  1.) rendelet-tervezet 

  2.) indokolás 

  3.) hatásvizsgálati lap 

  4.) kéthasábos változat 

 

  



 
 

 

Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőknek illetménykiegészítést állapít meg.  

(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértéke a 2018. évben 

az alapilletménye 20%-a. 

(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértéke: 

 a) 2018. január 1. napjától 2018. június 30. napjáig az alapilletménye 34%-a, 

 b) 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig az alapilletménye 37%-a.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2018. június … 

 

 

dr. Bácskai János        dr. Dombóvári Csaba 

     polgármester         jegyző 

 

  



 

 

Előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Általános indokolás 

 

Jelen rendelet a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 

34%-ról 37%-ra történő megemelésére tesz javaslatot a köztisztviselők munkájának magasabb 

anyagi elismerése érdekében. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 

illetménykiegészítésének mértékét határozza meg 2018. július 1. napjától. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



 
Előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI   LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros  

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A szükséges pénzügyi fedezetet a 2018. évi költségvetésben szerepeltetni kell. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem 

keletkeztet. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 

 

  



 

 

Előterjesztés 4. számú melléklete 

 

 

 

 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 

 

 

(hatályos szöveg) 

 

„5. § A Képviselő-testület a köztisztviselőknek 

illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés 

mértéke a 2018. évben: 

a) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az 

alapilletménye 20%-a, 

b) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 

esetén az alapilletménye 34 %-a.” 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(javasolt szöveg) 

 

„5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőknek 

illetménykiegészítést állapít meg.  

(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az 

illetménykiegészítés mértéke a 2018. évben az 

alapilletménye 20%-a. 

(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 

esetén az illetménykiegészítés mértéke: 

 a) 2018. január 1. napjától 2018. június 30. 

napjáig az alapilletménye 34%-a, 

 b) 2018. július 1. napjától 2018. december 31. 

napjáig az alapilletménye 37%-a.” 

 

 


