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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az elmúlt években a közszférában dolgozók közül szinte minden ágazat dolgozója részesült 

valamilyen mértékű béremelésben (kivétel ezalól a kulturális területen dolgozó munkavállalók, 

de 2017. január 1-jétől az ő bérük is átlagosan 15 %-kal emelkedik). A köztisztviselők 

illetményalapja 2008. évtől változatlan, 38.650.-Ft. A bértábla alapján megállapított szorzó és 

az illetményalap szorzata képezi a munkavállaló alapilletményét. 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) 

bekezdése 2017-től lehetőséget biztosít a képviselő-testületeknek, hogy ezt megemeljék:  

 

 

"A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját 

forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában - a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 

foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja 

meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem 

haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző 

évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény 

esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető." 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetését elfogadó rendeletben éljen majd 

ezzel a lehetőséggel és a 2008. évtől változatlan illetményalapot (38.650 Ft), 2017-től 53.000.-

Ft-ban állapítsa meg. Ezzel az intézkedéssel (tekintettel arra, hogy már korábban is el kellett, 

hogy érje a garantált bérminimumot az illetmény) kb. 20%-os béremelés érhető el az egyes 

dolgozóknál, mely előre láthatólag kb. évi 6 M F t+ járulék többletet jelentene a 2017. évi 

költségvetésben. A garantált bérminimum emeléssel az Önkormányzatnak egyébként is 

számolni kell a jövő esztendőben, melyet fenti összeg tartalmaz. 

Véleményem szerint a nagy fluktuáció ill. a képzett munkaerő elvándorlásának 

megakadályozása érdekében szükséges a 8 éve változatlan (soros lépésekből származó csekély 

összegű emelésektől eltekintve) bérek rendezése. 

 

Természetesen most a T. Képviselő-testület csak egy határozatot hoz, melyben felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy ezen határozat alapján a 2017. évi  költségvetés előkészítésénél a köztisztviselők 

személyi juttatásánál ezen emelt illetményalap figyelembe vételével tervezze a béreket, és majd 

a 2017. évi költségvetési rendeletében állapítja meg az illetményalapot.  
 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (XI.30.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

2017. évi költségvetés előkészítésekor a köztisztviselők személyi juttatásánál a 38.650.-Ft 

illetményalap helyett 53.000.-Ft illetményalap figyelembe vételével tervezzen. Az 

illetményalap összegét a 2017. évi költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 

Határidő:  2017. február 15. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 
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Jánossomorja, 2016. 11. 25. 

 

                                                                                                                   Lipovits Máté s.k. 

                                                                                                                   képviselő-testületi tag 

 


