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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. december 20-i ülésére 

Tárgy:   Javaslat a közszféra önkormányzati forrásból finanszírozható egyszeri  

   jövedelem-kompenzációjára  

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők:  Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Véleményezi:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám:  8458-5/2017. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - polgármesteri saját hatáskörben, illetve az 

intézményi saját hatáskörben történő kivétellel - a képviselő-testület dönt. 

 

A költségvetés hosszabbtávú stabilitása érdekében megtakarítás ösztönző lépésként a 

költségvetési szervek dologi előirányzatának 10 %-a önkormányzati szinten került a 2018. évi 

költségvetésben megtervezésre az intézmények működésének stabilitására elkülönített 

céltartalékként, eredeti előirányzata 25.299.966 Ft volt. Az intézmények által ezen céltartalék 

terhére benyújtott szeptemberi pótelőirányzat igény - polgármesteri átruházott hatáskörben 

hozott döntés alapján - 9 146 626 Ft volt, a decemberi pótelőirányzatok összege 1.459.919 Ft. 

Az intézmények működésének stabilitására képzett céltartalék előirányzat maradványa a 

pótelőirányzat szükségletek után 14.693.421 Ft volt. 

 

A közalkalmazottak, köztisztviselők esetében 2008 óta nem változott sem az köztisztviselői 

illetményalap, sem a közalkalmazotti illetménytábla. Ennek következtében az elmúlt 10 év alatt 

a bérek nominálértéke nem emelkedett, kivéve a minimálbért és a garantált bérminimumot, 

emellett az évenkénti infláció hatására csökkent a keresetek reálértéke.  

 

Kivételt képeznek azon ágazatok, melyek esetében kormányzati intézkedések a havi 

jövedelmek emelését írták elő, az érintett intézmények munkavállalói az alábbiak: 

 

 Napsugár Óvoda és Bölcsőde valamennyi munkavállalója  

 Szociális Szolgáltató Központ valamennyi munkavállalója  

 Polgár Város Önkormányzata védőnői szolgálatának munkavállalói  

 Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi munkavállalója  

 

Javaslom, hogy azok a közalkalmazotti és köztisztviselői állományban lévő munkavállalók 

részesüljenek egyszeri önkormányzati jövedelem-kompenzációban, akik esetében a soros 

lépéseken, illetve a képesítés megszerzéséből adódó átsorolásokon túlmenően az előző években 

nem emelkedtek a keresetek. Ezen elvek mentén a jövedelemkompenzáció kapcsán érintett 

intézmények a Városgondnokság, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal. 

 

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza az intézményenkénti létszámot, az egy 

havi bért és járulékait az érintett munkavállalói kör tekintetében.  
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Az önkormányzati szintű egyszeri jövedelem-kompenzáció keretösszegét az intézmény egy 

havi bruttó bér és járulékainak 50 %-át alapul véve a bértömeg arányában javaslom 

meghatározni a melléklet szerint. 

Javaslom, hogy az intézmények működésének stabilitását szolgáló céltartalék terhére egyszeri 

jövedelem-kompenzáció címén önkormányzati szinten bruttó 10.233.445 Ft kerüljön 

felhasználásra.  

 

Javaslom, hogy az intézményenkénti keretösszeg biztosítson lehetőséget a költségvetési 

szervek vezetői számára a jövedelem-kompenzáció keretében a munkavállalók intézménynél 

eltöltött szolgálati idejének, teljesítményének, munkavégzésének differenciált módon történő 

elismerésére. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a garantált bérminimum összegére 

jogosult munkavállalók 2018. január 1-jétől 12,1 %-os mértékű, azaz havi 19.500 Ft összegű 

béremelésben részesültek. A minimálbér változása kapcsán érintett munkavállalók 8,2 %-os 

mértékű, havonta 10.500 Ft összegű béremelésben részesültek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2018. december 11. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

 

Tóth József 

polgármester 
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Határozati javaslat 

…/2018. (XII.20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közszféra önkormányzati 

forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-kompenzációjára irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület egyszeri jövedelem-kompenzációra önkormányzat szinten bruttó 

10.233.445 Ft összegű fedezetet biztosít a 2018. évi költségvetés intézmények 

működésének stabilitását szolgáló céltartalék terhére 9.369.517 Ft, az egyéb évközi 

többletfeladatokra képzett céltartalék terhére 863.928 Ft előirányzat átcsoportosításával. 

 

2. A Képviselő-testület a közszférában 2008 óta béremelésben nem részesülők esetében, 

az 1. pontban meghatározott összegben, a határozat mellékletét képező táblázat alapján 

biztosít intézményenkénti előirányzatot a 2018. évi egyszeri jövedelem-kompenzációra. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítások 

2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a rendeletmódosítás során 

gondoskodjon.  

 

 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős: Tóth József polgármester 


