PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. /I. 31./ SZ. RENDELETE A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK EGYÉB
JUTTATÁSAIRÓL
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bek. meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: kttv) 234. § (3) bekezdése alapján az
következőt rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Püspökhatvani Székhelyhivatalában dolgozó köztisztviselőkre.
2. §
/1/ Az önkormányzat a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a
tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a.
/2/ Az önkormányzat a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a
tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a.
3. §
Az illetménykiegészítés 2014. január hónaptól illeti meg a köztisztviselőket. A
rendelet kihirdetése napjától hatályos.
Püspökhatvan, 2014. január 22.

Bátyi József
Polgármester

Szabados Adrienn jegyző megbízásából
Blaskó Imréné aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.01.29.

Szabados Adrienn jegyző megbízásából
Blaskó Imréné
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZ.
RENDELETHEZ

1.Társadalmi hatások
Az önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A feladatfinanszírozás alapján biztosítható a kiadási oldal, az önkormányzattól egyéb
költségvetési támogatást nem igényel.
3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások
Nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg többletfeladatokkal jár, de a személyi háttér
biztosított.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A 2008-tól befagyasztott köztisztviselői alapilletmény alapján számított bérek
méltatlanul alacsony összeget jelentenek a köztisztviselőknek, a bérek további
alacsony szinten tartása nem motiválja a dolgozókat.
Püspökhatvan, 2014. január 23.

Blaskó Imréné
aljegyző

Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: kttv)
234. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint illetménykiegészítés állapítható meg az önkormányzat
alkalmazásában álló felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők
részére. A feladatfinanszírozással lehetőség nyílik arra, hogy illetménykiegészítéssel
megbecsüljük jobban a köztisztviselők munkáját.

Részletes indokolás
1. §-hoz
Tartalmazza a rendelet hatályát.
2. §-hoz
Rendelkezik a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők
illetménykiegészítésének %-os megállapításáról
3
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Püspökhatvan, 2014. január 23.
Blaskó Imréné
aljegyző

