
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 41-……../2012. 

ELİTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselı-testület 2012. december 20–i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Köztisztviselık illetménykiegészítésének módosítása 
 
Elıterjesztı:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyzı 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
Elfogadás:  egyszerő többség         
 
   minısített többség        
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor úgy a közép, mint a felsıfokú 
végzettséggel rendelkezı köztisztviselık esetében plusz 10 %-os illetménykiegészítést 
hagytak jóvá. A középfokúak esetében eddig is volt 10 %. A közszolgálati tisztségviselıkrıl 
szóló törvény megváltoztatta az illetménykiegészítés megállapításának szabályait olyan 
formában, hogy 2012. december 31-én a törvény erejénél fogva a korábbi erre vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül kerülnek s a jövıben mindig egy adott évre lehet megállapítani 
az illetménykiegészítést. 
A hivatalban az elmúlt 2 évben a szabadságok miatt szükségessé váló helyettesítések és 
túlórák ellenére helyettesítési díj és túlóra számfejtésére nem került sor, az apparátus 
létszámának csökkenése és a megnövekedett plusz feladatok miatt kérjük és javasoljuk a 
tervezet elfogadását. 
Alsónémedi, 2012. december 17. 
        Vincze József 
         polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
    Dr. Percze Tünde 
         jegyzı  
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T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
…./2012.(……...) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselık juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 
23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  a köztisztviselık juttatásairól és támogatásáról 
szóló többször módosított 23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
      1.§. 
A R. 1/A. §-a az alábbiak szerint módosítja: 
 

Illetménykiegészítés 
1/A.§  
(1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık 2013. január l-tıl 
2013. december 31-i terjedı idıtartamra illetménykiegészítésben részesülnek. 
 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke: 
a, a középiskolai végzettségőek esetében az alapilletmény 20 %-a. 
b, a felsıfokú végzettségő köztisztviselık esetében az alapilletmény  10 %-a. 
 
 
      
 
     2.§. 
 

(1) E rendelet 2013. január l-én lép hatályba. 
 
. 
 
   Vincze József     Dr. Percze Tünde 
   Polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: ……………………………….. 
 
    Dr. Percze Tünde 
           jegyzı 
 
 


