Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról és illetménykiegészítéséről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a 2020. évben
57.000,-Ft-ban állapítja meg.
2. §
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező
köztisztviselőit a 2020. évre egységesen az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés
illeti meg.
3. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de az abban foglalt rendelkezéseket 2020.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszíti.
Győrzámoly, 2020. január 23.
Pulai Nikoletta
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve
Győrzámoly, 2020. január 24.
dr. Torma Viktória
jegyző
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Általános indokolás
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az
önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál
magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A Kttv. 234. § (3) bekezdése értelmében
tárgyévre kell megállapítani a köztisztviselők illetménykiegészítését. Az illetménykiegészítés
mértéke: a 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. A fentiek alapján az
illetményalap és az illetménykiegészítés megállapítására a 2020. évre rendeletet alkottunk.
Részletes indokolás
az 1-2. §-okhoz
A 2020. évre alkalmazandó illetményalapot és illetménykiegészítés mértékét állapítja meg.
a 3. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.
Győrzámoly, 2020. január 23.

Pulai Nikoletta
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző
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