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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2018. december 18.- ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez 

hozzájárulás biztosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közös hivatal személyi állománya tekintetében, az elmúlt években gyakori változások 

következtek be. Több köztisztviselő nyugdíjba vonult, illetve több személy a versenyképesebb 

jövedelem elérése érdekében hagyta el a köztisztviselői pályát. A megüresedett álláshelyekre 

minden esetben pályázatot írtunk ki, az álláshelyek általában hosszabb idő elteltével betöltésre 

kerültek. Jelenleg a pénzügyi területen van üres álláshely, ez idáig nem volt olyan jelentkező, 

aki megfelelt volna a képesítési követelményeknek.  

A munkatársaim megbízható és magas színvonalon végzik a feladataikat, az ügyintézési 

határidők pontos betartásával. A központi irányítás által meghatározott tevékenységeket 

minden esetben maradéktalanul végrehajtják, a bevezetett informatikai újítások (pl. ASP) 

minden esetben alkalmazásra kerülnek. A pénzügyi területen az adatszolgáltatások 

elmaradása miatt még nem kellett bírságot fizetni, a költségvetéssel összefüggő anyagok is 

mindig rendelkezésre állnak. Az igazgatási területen az új anyakönyvi- és választási rendszer, 

valamint a PTR rendszer alkalmazása teljes körű. Az adóigazgatási feladatok ellátását a 

precizitás és pontosság jellemzi. Külön kiemelném az ügykezelői munkakört, ahol az 

ügykezelők biztonsággal és kellő rutinnal képesek kezelni az évi több ezer ügyiratot. Az 

ügykezelői munkakörben dolgozókat tovább terhelte a 2018. január 1. napjával bevezetett 

ASP rendszer. 

 

A jelenlegi 13 fő köztisztviselőből 7 fő garantált bérminimumért látja el a nem kis 

felelősséggel járó feladatát. A dolgozók nagy része munkaidő kezdete előtt, illetve a 

munkaidő lejártát követően, nem ritkán hétvégén is dolgozik anélkül, hogy túlmunka lenne 

elrendelve /és kifizetve/ a részükre. 

A kormányhivatalok és járási hivatalok létrejöttével nem csökkentek a köztisztviselők terhei a 

feladatok mennyisége tekintetében. Időnként bosszantó, hogy a járási ügysegéd jóval 

magasabb bérért ül órákon át egyetlen ügyfél nélkül, míg a mellette jóval alacsonyabb bérért 

dolgozó köztisztviselő „megszakad”.  

 

A közös hivatalnál dolgozó, 33 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő 

alapilletménye, a 10 %-os kötelező illetménykiegészítéssel bruttó 170.060 Ft. Tehát ez a bér 

nem éri el a 2018-ban érvényes bruttó 180.500 Ft összegű garantált bérminimumot, tehát 

várhatóan a 2019-es garantált bérminimum összegét sem fogja elérni. 

A közös hivatalhoz tartozó települések 2016. decemberében döntöttek arról, hogy biztosítják a 

köztisztviselői illetményemeléshez szükséges hozzájárulást.  
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A köztisztviselők 2019. évi illetményrendezése során a II. besorolási osztályba tartozó 

dolgozók esetében továbbra is a Kttv.-ben szabályozottak szerint beállítható személyi 

illetményt állapítunk meg. Az I. besorolási osztályban lévő köztisztviselőkre vonatkozóan 

pedig, a képviselő-testületek által korábban jóváhagyott illetményeltérítési százalékokat 

vettük figyelembe annak érdekében, hogy ne csökkenjen az alapilletményük. 

 

A köztisztviselők illetményemelésével kapcsolatos összes kiadás 5.139.438 Ft, mely a három 

község között lakosságszám arányosan úgy oszlik meg, hogy Segesd községet 3.168.947 Ft, 

Ötvöskónyi községet 1.178.565 Ft és Beleg községet 791.926 Ft terheli.  

A közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás 12. 

pontja értelmében: „Az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi hozzájárulást – a 

finanszírozási terv eltérő előírása hiányában – minden hónap utolsó napjáig egyenlő 

részletekben kell teljesíteni.”  

A közös hivatal működése szempontjából a települések részéről évi kettő utalás lenne előnyös 

a hozzájárulás tekintetébe úgy, hogy a hozzájárulás 50 %-át 2019. március 15. napjáig, a 

maradék 50 %-ot pedig 2019. június 15. napjáig teljesítenék a települések. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (XII. ….) 

önkormányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évre vonatkozóan az 

illetményemeléséhez szükséges 791.926 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás összegét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésébe, pénzügyi hozzájárulásként beépíti és az 1./ 

pontban meghatározott összeg 50 %-át 2019. március 15. napjáig, a fennmaradó 50 %-

ot pedig 2019. június 15. napjáig átutalja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Segesd, 2018. december 11. 

        dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


