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EL

TERJESZTÉS

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. január 31-i ülésére

El terjesztés címe és tárgya:
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működésér l szóló
megállapodás módosítása
Tárgykört rendez jogszabály:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.
- A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás

El terjeszt :
Mészáros L rinc polgármester
Az el terjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyz
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Tisztelt Képvisel -testület!
A kormányzati szektorban és a magánszektorban egyaránt végbemenő általánosnak tekinthető
béremelés kapcsán azzal a javaslattal éltünk a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó többi önkormányzat felé, hogy élve a költségvetési törvény biztosította lehetőséggel,
emeljük meg a köztisztviselői illetményalapot, és ezzel általános illetményemelésben
részesítsük valamennyi köztisztviselőnket. Sajnálatos módon a közszolgálati illetmények jó
néhány éve nem emelkedtek, és azzal, hogy a központi szerveknél, megyei hivataloknál
jelentős bérfejlesztés következett be, várható egy olyan elszívó hatás, melyet szükséges
előzetesen kezelnünk, és ezzel a hivatali apparátus állandóságát megtartanunk.
A tervezett illetményalap növeléséről és annak 20%-os mértékéről előzetesen egyeztetést
folytattunk a többi település polgármesterével, akik egységesen elismerték dolgozóinkat és
támogatták a javaslatot. Az elemelés nagyságrendileg 800e Ft összegű havi többletkiadása
fedezetének nagy részét, mint legnagyobb létszámú és a székhelyként a legtöbb munkavállaló
foglalkoztatásának munkavégzési helyeként funkcionáló önkormányzat, Felcsút viseli.
Az illetményalap emelése technikailag a közös önkormányzati hivatal székhely-települése,
Felcsút költségvetési rendeletébe épül be, annak összegszerűségét Felcsút költségvetése
részletezi. Szükséges azonban a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás
módosítása az emelés arányos teherviselésének megvalósítása miatt. A hivatali finanszírozást
a hatályos szabályozás alapján teljes egészében Felcsút kapja, az emelést azonban a többi
településsel történt egyeztetés alapján akként tudjuk finanszírozni, hogy minden önkormányzat
az adott kirendeltségen dolgozó munkavállalókra eső emelési terhet fogja átvállalni.
Fentiek alapján a közös hivatali Megállapodás módosítása és kiegészítése szükséges az alábbi
pontok szövegének megváltoztatásával.
A megállapodás 8.3.7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.3.7.1. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatal
költségvetésében jóváhagyott kiadásokat a társult Önkormányzatok a tárgyév január 1-jei
statisztikai létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják. A szerződő képviselőtestületek megállapítják továbbá, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhely-települése,
Felcsút Községi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal részére a dologi kiadások
fedezésére kiegészítő támogatást biztosít 3 millió Ft összeghatárig azzal, hogy a kiegészítő
támogatás felhasználásához Felcsút Község Polgármestere egyetértése szükséges. Fentiek
szerinti költségek viselésének általános szabályaitól eltérő módon a társult Önkormányzatok
akként állapodnak meg, hogy a 2017. január 1. napjától jóváhagyott illetményalap-emelésből
származó bérköltség-növekményt az adott önkormányzati székhelyen, illetőleg kirendeltségen
a megállapodás 9.5.3. pontja alapján ténylegesen foglalkoztatott hivatali létszám alapján
viselik. E költségeket a közös önkormányzati hivatal elkülönített költségvetésében kell
előirányozni.”
A megállapodás 9.5.3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A megállapodás 8.3.7.1. pontjában meghatározott, az illetményalap-emelésből származó
bérköltség-növekmény viselése vonatkozásában a jegyző és aljegyző Felcsút, egy fő
jegyzőkönyvvezető Csabdi, egy fő jegyzőkönyvvezető Vértesacsa létszámához számítandó.”
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Kérem a Tisztelt Képviselőket a fentiek megvitatására, illetőleg a határozati javaslat
elfogadására.
Felcsút, 2017. január 18.
Mészáros L rinc
polgármester
Határozati javaslat:
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
…/2017. (I….) számú határozata
A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL szóló Megállapodás 2. módosítása
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló, 2013. február 4. napján kelt megállapodás
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
1., A megállapodás 8.3.7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.3.7.1. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatal
költségvetésében jóváhagyott kiadásokat a társult Önkormányzatok a tárgyév január 1-jei
statisztikai létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják. A szerződő képviselőtestületek megállapítják továbbá, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhely-települése,
Felcsút Községi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal részére a dologi kiadások
fedezésére kiegészítő támogatást biztosít 3 millió Ft összeghatárig azzal, hogy a kiegészítő
támogatás felhasználásához Felcsút Község Polgármestere egyetértése szükséges. Fentiek
szerinti költségek viselésének általános szabályaitól eltérő módon a társult Önkormányzatok
akként állapodnak meg, hogy a 2017. január 1. napjától jóváhagyott illetményalap-emelésből
származó bérköltség-növekményt az adott önkormányzati székhelyen, illetőleg kirendeltségen
a megállapodás 9.5.3. pontja alapján ténylegesen foglalkoztatott hivatali létszám alapján
viselik. E költségeket a közös önkormányzati hivatal elkülönített költségvetésében kell
előirányozni.”
2., A megállapodás 9.5.3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A megállapodás 8.3.7.1. pontjában meghatározott, az illetményalap-emelésből származó
bérköltség-növekmény viselése vonatkozásában a jegyző és aljegyző Felcsút, egy fő
jegyzőkönyvvezető Csabdi, egy fő jegyzőkönyvvezető Vértesacsa létszámához számítandó.”
3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodás fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polgármester

