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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 118/2016. 

Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Perlaki Zoltán osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

  

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 

jegyző 

 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdése értelmében lehetővé vált, hogy a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál 
magasabb összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. (A Kttv. szerint az 
illetményalap 38.650,-Ft.) 

Az említett jogszabályi hivatkozás így szól: 
„(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az 

önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről 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.” 
 
Az illetményalap Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
tekintetében 2008 óta nem változott, azaz már kilencedik éve 38.650,-Ft összegű.  

A 2008. óta eltelt időszakban az infláció, a reálbérek és a garantált bérminimum az alábbiak 
szerint változott: 

1. 2008 és 2015 óta a kumulált (felhalmozott) infláció 21,8% volt (lásd melléklet), a 
2016-os év várható inflációja 1,9% lesz. 
 

2. A bruttó reálbérek az elmúlt időszakban 29,6%-al nőttek az alábbi táblázat szerint: 

Bruttó reálbérek alakulása a teljes foglalkoztatottak körében (forint) 

2008                         198 964        

2009                         199 837        

2010                         202 525        

2011                         213 094        

2012                         223 060        

2013                         230 714        

2014                         237 695        

2015                         247 924        

2016.09.hó               258.000 

Reálbérnövekedés 2008-2016: 29,6 % 
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3. A garantált bérminimum pedig az elmúlt kilenc évben a duplájára nőtt: 

Garantált bérminimum 

2008:    82 800 forint 
2009:     87 500 forint 
2010:    89 500 forint 
2011:     94.000 forint 
2012:   108 000 forint 
2013:   114 000 forint 
2014:   118 000 forint 
2015:   122 000 forint 
2016:   129 000 forint 
2017:   161 250 forint 

 

Érezhető az a jelenség, hogy a munkavállalók többsége kifejezetten az illetmény összegét 
tekinti döntő érvnek az elhelyezkedése során és - érthető okokból - olyan munkáltató mellett 
dönt, ahol magasabb illetménnyel számolhat. Mára már versenyképes lett az állami 
tisztviselők szektora is, hiszen az állami tisztviselők havi illetménye jelentősen emelkedett. 
Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk tartani, 
illetve az újonnan jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a 
nálunk kínálkozó munkalehetőséget, tudásukat a nagyközség érdekében 
kamatoztathassuk, célszerűnek mutatkozik az illetményeket (folyamatosan) rendezni, 
emelni. 

A Kvtv. 59. § (6) bekezdése szerint amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
az illetményalap emelése mellett dönt, úgy ezt a döntését rendeletben hozza meg. Annak 
érdekében, hogy a 2017-es költségvetési rendelet-tervezet összeállításához megfelelő 
információk álljanak rendelkezésre, indokolt a Tisztelt Képviselő-testület szándékának 
ismerete. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetményalap emelésével 
kapcsolatosan várható többletköltségek (rendszeres illetmény összege és a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbiakban együtt: járulékok összege) a 
következők szerint alakulnak (az itt megjelölt összegek a 2016-ban irányadó besorolási-és 
létszámadatok alapulvételével adódtak): 

Mj.: A táblázat jobb oldali oszlopa tájékoztató jelleggel nem csak a munkabért, hanem az 
összes személyi jellegű kifizetés (illetmény, cafeteria, jutalom, közlekedési költségtérítés, 
jubileumi jutalom, szabadidő megváltás, külső személyi juttatások, reprezentáció) összegét 
is tartalmazza. 
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(2016-os adatok 
alapján:) 

Éves illetmény + 
járulékok várható 

összege 

Éves illetmény 
többlet+ járulék 

csökkenés 
(22%) éves 

szinten 

Emelt várható 
illetmény+ 

járulékok éves 
szinten 

Tájékoztató: összes 
várható személyi 
jellegű juttatás + 

járulék: 

38.650,- Ft-os 
illetményalappal: 

(jelenlegi) 

86.035 ezer Ft 

+ 23.229 ezer Ft 

Összesen = 
109.264 ezer Ft/év 

  

 126.159 ezer Ft 

+ 34.069 ezer Ft 

Összesen = 160 228 
ezer Ft/év  

44.450,-Ft-os 
illetményalappal: 

 

+12.898 ezer Ft 

-1.464 ezer Ft 
járulék 

Összesen = 
11.434 ezer Ft/év 

98.933 ezer Ft 

+ 21.765 ezer 
Ft 

Összesen = 
120.698 ezer 

Ft/év 

139.863 ezer Ft 

+ 30.330 ezer Ft 

Összesen = 170.193 
ezer Ft/év 

46.400,- Ft-os 
illetményalappal: 

 

+16.884 ezer Ft 

-587 ezer Ft 
járulék 

Összesen = 
16.297 ezer Ft/év 

102.919 ezer 
Ft 

+ 22.642 ezer 
Ft 

Összesen = 
125.561 ezer 

Ft/év 

143.849 ezer Ft 

+ 31.207 ezer Ft 

Összesen = 175.056 
ezer Ft/év 

 

A fenti táblázat alapján látható, hogy amennyiben az illetményalap 38.650,- Ft-ról 15%-al, 
44.450,- Ft-ra változik, úgy az – az ez évi rendszeres illetmény és járulék kiadásainkhoz 
képest – éves szinten megközelítőleg 11,4 millió forintos többletköltséget okoz. (Mivel a 
munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-étől 5 
százalékpontos csökkenéssel 22% lesz, így annak ellenére, hogy a bértömeg 12,9 millió 
forinttal nőne, az összes bér és járulék költség kevesebbel, 11,4 millió forinttal változik.) 

Ha az illetményalap 20%-al, 46.400,- Ft-ra emelkedik, úgy ez a változás a jelenlegi 
kiadásokhoz képest megközelítőleg 16,3 millió forintos éves többletköltséggel jár. (Az 
illetmény 16,9 millió forinttal nőne, de a járulék viszont a fent említett ok miatt még mindig 
0,6 millió forinttal csökkenti az összes többletköltséget.) 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. január 1-től a legalább 
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának havi összege a jelenlegi 129.000 
Ft-ról 161.250 Ft-ra nő. További változás, hogy a közlekedési költségtérítés a jelenlegi 9,-
Ft/km-ről 15 Ft/km-re változik.  
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Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről: 
 
1. Társadalmi hatások 
Az illetmények korrekciójával a Polgármesteri Hivatalban lévő álláshelyek vonzóbbá 
válhatnak, csökkenhet a fluktuáció.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben meghatározott illetményemelés költségvetési keretei a mindenkori éves 
költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
Nincs 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nincs 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A cél elérése a rendelet megalkotásával lehetséges. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A meglévő keretek alkalmasak a végrehajtásra. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján szíveskedjék állást foglalni 
az illetményalap jövő évi emelése támogatásának tárgyában. 

 

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

„A” változat 

a 38.650,-Ft-os köztisztviselői illetményalap 44.450 Ft-ra való emelését támogatja (15%-os 
emelés). 

„B” változat 
a 38.650,-Ft-os köztisztviselői illetményalap 46.400 Ft-ra való emelését támogatja (20%-os 
emelés). 
 
Határidő: 2017. január 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 Kiszelné Mohos Katalin 
 polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
 XX/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői illetményalapról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 

2. §  
 
A Hivatal köztisztviselőnek illetményalapja - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően -……………….Ft. 
 

3. §  
 
E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 15. 
 
 

Kiszelné Mohos Katalin     Papp István 
polgármester              jegyző 

 
Záradék: 
 
Kihirdetve: 2016. december XX. 
 
         Papp István 
             jegyző 
 

Általános indokolás 
 
A 2017. évi költségvetési törvény lehetővé teszi azt, hogy a helyi erőforrások 
felhasználásával a Képviselő-testület eltérjen az általános köztisztviselői illetményalap 
mértékétől. A 2008. január 1-jétől alkalmazott illetményalap emelését az elmúlt évek 
átlagkereseti és inflációs adatai ismeretében terjesztettük elő. 
 

Részletes indoklás 
1.§ 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. 
2. § 

Az előzetes állásfoglaslásnak megfelelően tartalmazza az új illetményalap összegét. 
3. § 

Hatályba léptető rendelkezés. 


