
Hédervár (Darnózseli - Dunaremete - Kisbodak – Lipót)

Községek  Önkormányzat Képviselő-testületei 2016. 12. 12. napján tartandó
együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

1.) ASP árajánlat elfogadása, cég megbízása a hálózati rendszer kiépítésére (1. sz. mell)
Előadó: Veilandics Eszter - jegyző          

   Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

A napirendi pont tárgyalása során két határozatot hozunk. A második határozathoz szükséges 
árajánlat remélhetőleg a testületi ülés időpontjában már a rendelkezésünkre áll

2.) 2017. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester          

Az előterjesztést a (2. sz. melléklet tartalmazza)

3.) Illetmény-kiegészítő, illetmény alap megállapításáról szóló rendelet elfogadása (3. sz. 
mell)
Előadó: Veilandics Eszter - jegyző          
              Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

A köztisztviselőket  érintő  törvény  lehetőséget  kínál  az  önkormányzatok  számára,  hogy
maximálisan 20 % illetménykiegészítést nyújtson a hivatal dolgozóinak. Tekintettel arra, hogy
ez  mindig  költségvetési  évre  adható,  abban  az  esetben  ha  2017.  évben  is  kívánják  a
települések képviselői a hivatal dolgozóinak nyújtani, úgy rendelet formájában tehetik meg.
Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény először ad lehetőséget arra, hogy az
önkormányzatok  az  általuk  fenntartott  hivatal  dolgozói  részére  az  illetményalapot
megemeljék. Előzetes számítások alapján az állam által kapott finanszírozásból megoldható
mint  a  kiegészítés,  mint  az  emelés.  Az  alap  8  éve  nem  emelkedett,  jelen  rendelet
elfogadásával 38.650,-Ft-ról 48.000.-Ft-ra emelkedne 2017. évben. A rendelet  megalkotása
minősített többséget igényel.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján

Rendelet-tervezet címe: 



Hédervár község Önkormányzat képviselő – testületének 15/2016.(XII. 13.) önkormányzati
rendelete  a  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotásával a hivatal dolgozóinak illetménye
egyértelművé, átláthatóvá tehető. Jól fogja tükrözni az elvégzett munka, valamint a szakmai
tapasztalat értékeit.  

Költségvetési hatás: A hivatal részére nyújtott finanszírozás teljes mértékben fedezi rendelet
által nyújtható illetményeket, azok járulékait, egyéb költségvetési hatása nincs.

Környezeti,  egészségügyi  hatás:  a  rendelet  megalkotása közvetlen  környezeti  és
egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többlet teherrel nem jár.

A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  Az illetményalap  a  következő  évben  9.  éve  változatlan.  Magyarország
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv végre lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak az
emelésre. 

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

Hédervár, 2016. 12. 07.

                                                                           Szabóné Németh Ágnes sk.
                                                                                     polgármester
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