
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 65/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az illetményalap emelésére, valamint a bérkiegészítések 

központi költségvetésből történő finanszírozására vonatkozó 
felterjesztésre  

 

Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

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

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  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 köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlanul 38.650 forint, így az ez alapján fizetett 

bér mintegy 30%-ot vesztett már azóta vásárlóértékéből. A közigazgatás 

működőképességének megőrzése és szolgáltatási színvonalának biztosítása érdekében 

mindenképpen szükséges lenne egy átfogó és érdemi bérrendezés, ami megállíthatná a 

dolgozói elszegényedést és a tapasztalattal rendelkező szakemberek elvándorlását. 

 

A minimál bér és garantált bérminimum 2016. novemberi emelése egy fontos és régen várt 

lépés, ugyanakkor a kormányzat az ezzel járó többletkiadást az önkormányzatokra hárítja, 

hiszen a központi költségvetés működési támogatásainak módosítását a bérmegállapodással 

párhuzamosan nem kezdeményezték. Ez azonban szinte vállalhatatlanul nagy megterhelés az 

egyes önkormányzatok számára és így a gazdálkodás stabilitásának érdekében mindenképpen 

szükséges a központi segítség. 

 

 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Budapest, 2017. március 10. 

 

 

       Szilágyi Zsolt s.k. 

           képviselő 

 

      

HATÁROZATI JAVASLAT 

     

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve az 

Alaptörvény 32. cikk (1) j) pontjában biztosított felterjesztési jogával, Magyarország 

Kormányához fordul azzal a kezdeményezéssel, hogy az Országgyűlés döntsön 

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 

illetményalap (38 650 forint) 20 %-os emeléséről; 

b) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján, az 

önkormányzatok költségvetési szerveinél alkalmazásban álló köztisztviselők, 

közalkalmazottak valamint egyéb munkavállalók részére fizetendő bérkiegészítés 

teljes összegének központi költségvetésből történő biztosításáról. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2017. április 15. 

 

 

 

 

 

 


