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ELŐTERJESZTÉS 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. január 22-i ülése 
1. és 2. napirendi pontjához 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Velem, Bozsok és Kőszeg 

Önkormányzatok Képviselő-testületei 2012. december 13-i, együttes ülésükön elfogadták a 
három település közös hivatalára vonatkozó megállapodást, a közös hivatal alapító okiratát és 
a hivatal működési rendjéről szóló szabályzatot (a hivatal SZMSZ-ét). 

Az együttes ülésen is szóba került, hogy a köztisztviselők juttatásaik, így különösen a 
köztisztviselők számára nem kötelezően adható illetménykiegészítését érintő rendelkezéseket 
mindhárom településnek azonos mértékben kell meghatároznia. Velem és Bozsok 
tekintetében december 13-án a korábbi szabályozás hatályon kívül lett helyezve, a kőszegi 
képviselő-testület pedig a kőszegi költségvetési koncepcióval párhuzamosan hozott 
alapelveket e kérdéskörben, mely szerint a felsőfokú és a középfokú végzettségű 
köztisztviselők egyformán 20-20% illetménykiegészítést kapjanak 2013. évben. Ezen kívül, a 
hivatali költségvetést megilleti 2013. évben 5 M Ft összegű bérkeret, amelyet a hivatalvezető 
saját döntése szerint használhat fel és abból illetményeltérítést állapíthat meg a dolgozók 
részére. 

Huber László polgármester úr erről a határozatról természetesen tájékoztatást adott Velem 
és Bozsok polgármestereinek is.  

A kőszegi képviselő-testület január 9-én rendkívüli ülést tartott és hatályon kívül helyezte a 
korábbi szabályozását, majd új rendeletet alkotott e tárgyban, annak érdekében, hogy a januári 
bérek számfejtésénél már alkalmazni lehessen a fenti elveket.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 
szerint új, azonos tartalmú önkormányzati rendeletet kell alkotni e tárgyban – így Velem és 
Bozsok községeknek is. A Kttv. szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen, 
valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést 
állapíthat meg. Ennek mértéke megyei és megyei jogú városnál legfeljebb 40%, községi 
önkormányzatnál legfeljebb 20%, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30% lehet. 

A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20% illetménykiegészítést lehet 
megállapítani. 

Ugyancsak önkormányzati rendeletben kell megállapítani az osztályvezetőket megillető, az 
alapilletményük 10%-át kitevő vezetői illetménypótlék megállapítását is. 

 
A december 13-án elfogadott, a közös hivatal szabályzata is módosításra szorul. Akkor az 

együttes ülés úgy fogadta el a szabályzatot, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 5 
osztálya élén – köztük a Kirendeltségi Iroda élén is osztályvezetői munkakörrel rendelkező 
köztisztviselők állnak, kivéve a kőszegi székhelyen a Szervezési és Humánpolitikai Osztályt, 
melynek a vezetője a jegyző. 

A hatályos szöveg a jelenlegi: 
„2. § (12) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal az ellátandó feladatok fajtái és jellege 

alapján a következő (ügy) osztályokra, illetve irodára – mint belső munkaszervezeti 
egységekre – tagolódik: 

– Szervezési és Humánpolitikai Osztály, 
– Igazgatási és Építéshatósági Osztály, 
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– Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály, 
– Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, 
– Kirendeltségi Iroda. 
(13) Az egyes szervezeti egységek élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselők 

állnak. A Szervezési és Humánpolitikai Osztály vezetője a jegyző.” 
 
A kőszegi képviselő-testület december 20-i ülésén személyi változásokról is szó esett, majd 

a kőszegi képviselő jóváhagyták azt a változást, mely szerint Szervezési és Humánpolitikai 
Osztályt is külön osztályvezető irányítsa. Ezt a döntést is Huber László polgármester úr 
természetesen leegyeztette a velemi és bozsoki polgármesterekkel. 

E tekintetben is szükséges a velemi képviselő-testületnek döntést hozni és a szabályzat 2. §. 
(13) bekezdésének második mondatát hatályon kívül kell helyezni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a köztisztviselők 

illetménykiegészítése tárgyában az új önkormányzati rendelet megalkotására és közös 
önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítására. 

 
Kőszeg, 2013. január 14. 
 
         Dr. Zalán Gábor s.k. 
          aljegyző 
 
 

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2013. (I. ….) önkormányzati rendelete 

a Kőszegi  Közös Önkormányzati Hivatalban adható 
egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról 

 
 

1. § 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és 
(4), továbbá a 236. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az alábbi 
illetménykiegészítéseket és pótlékokat állapítja meg: 

a) a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket egységesen, az 
alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés, továbbá 

b) az osztályvezetőket egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő vezetői 
illetménypótlék illeti meg. 

 
 

2. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Velem, 2013. január …… 
 

  Horváth Miklós  s. k.   Dr. Zalán Gábor s. k. 
  polgármester             aljegyző 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2012. (XII. 13.) határozatával 

jóváhagyott, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat 
2.§ (13) bekezdés második mondatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős: Horváth Miklós polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 


