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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottság 2018. december 13. napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Szendrei Atti~áné a Bizottság elnöke
Lagler István képviselő a Bizottság tagja
Szili Miklós polgármester
Dr. Koncz László jegyző

Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági
tagokat, valamint a polgármestert, jegyzőt.

Megállapítj~

hogy a bizottság határozatképes, a

bizottsági ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot.

1. Önkormányzati dolgozók önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói bet'"tzetésének
megtárgyalása
2. llletménykiegészítésröl szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

A Bizottság tagjai 2 igen szavazattal a beterjesztett napirendet elfogadja.

1. Önkormányzati dolgozók önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói befizetésének
megtárgyalása
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy az önkormányzat havonta 2000,Ft/fó támogatást nyújtott dolgozóinak, ha önkéntes nyugdíjbiztosítással rendelkezik. Jövőre
ez a támogatás bérként viselkedik, így az eddig fizetett összeg a dolgozónak csupán 1.330,Ft jóváírásba kerül. Ahhoz, hogy reálértéken megmaradjon a 2.000,- Ft az önkormányzatnak
3100,- Ft/fő támogatást kellene nyújtani. Amennyiben az önkormányzat 4.000:- Ft/fö/hó
támogatást nyújtana, úgy a dolgozóknak 2.660,- Ft kerülne jóváírásra.
Lagler István bizottsági tag: Javasolja a reálértéken történő támogatás biztosítását.

2
Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök szavazásra teszi fel, aki egyetért és elfogadásra
ajánlja, hogy a nyugdíjbiztosítással rendelkező dolgozók részére a képviselő-testület havi
3100,- Ft/fü kifizetését engedélyezze, kézfelemeléssel szavazzon.

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügy,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság DYJ:1t szavazáson 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlcnséget

Vizsgáló Bizottság
1712018. (XII. 13.) számú határozata
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága egyetért és
elfogadásra ajánlja, hogy a

Képviselő-testület

2019. január 01. napjától 3.100,-

Ft/fö/hó kifizetését engedélyezze a nyugdíjbiztosítással rendelkező dolgozók
részére.

Felelős:

Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

Határidő:

azonnal

2.llletménykiegészítésről

szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné: Elmondja, hogy a rendelet 20 % -os illetmény kiegészítést javasol a
polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők részére. A javaslattal egyetért, tekintettel
arra, hogy az önkormányzati köztisztviselők továbbra sem számíthatnak központi
béremelésre, ezért ezt az önkormányzatnak a lehetőségéhez mérten kell megoldani.
Dr. Szendrei Attiláné szavazásra teszi fel , aki egyetért a beterjesztett rendeletben foglalt 20
% mértékű illetménykiegészítéssel és elfogadásra ajánlja, kézfelemeléssel szavazzon.
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget

Vizsgáló Bizottság
18/2018. (Xll.13.) számú határozata

Az illetménykiegészítésröl szóló önkormányzati rendelet támogatásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága támogatja és
elfogadásra javasolja a polgánnesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Felelős:

Dr. Szendrei Attiláné

Határidő:

azonnal

Más nem lévén a Bizottság elnöke a bizottság ülését 18,00 órako1· berekeszti.

Dr. Szendrei Attiláné elnök

Lagler István tag
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JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2018. december 13.-án 17,30 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Dr. Szendrei Attiláné Bizottság elnöke
Bercsényi Miklós

képviselő
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Lagler István képviselő
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Dr. Koncz László jegyző
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Meghívott jelenlevők:
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Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden dolgozójának lehetőséget biztosított, hogy ha önkéntes
nyugdíjbiztosítással rendelkezik, akkor havonta 2.000,- Ft/fö támogatással kiegészíti. A
kormány módosította az 1995. évi CXVIl Szja törvényt, melyben a béren kfvtUi juttatásokat
szigorította. A nyugdíjpénztárba a munkáltató által befizetett összeg 2019.01.01-től bérként
viselkedik.
Eddig a 2.000,- Ft után a munkáltató 40,71%-os járulékot fizetett; tehát egy dolgozó egy
hónapra 2.814, Ft~ba kerillt és a munkavállaló számlájára a 2.000,- Ft jóvá lett írva.
Jövőre a 2.000,- Ft után aniupkáltató 19,5%-osjárulékot fizetett, tehát egy dolgozó egy hónapra
2.390; Ft·ba került és a mUnk.avállaló számlájára viszont csak 1.330,- Ft jóváírás kerül mivel a
nyugdíjjárulékkal és az szja-val csökken az összeg.

A dolgozók legalább a 2.062,- Ft-tot megkapják havi 3 .100,- Ft/fó/hó összeg utalása szükséges,
ami az önkormányzatnak 3.705,- Ft-jába kerül, éves szinten az idei évhez plusz 300.000,- Ft
kiadást jelent.
A dolgozók 2.660,- Ft-tot kapnának, akkor havi 4.000,- Ft/fő/hó összeg utalása szükséges, ami
az önkormányzatnak 4.780,- Ft-jába kerül, éves szinten az idei évhez plúsz 660.0ÖO,- Ft kiadást
jelent.
I<érem a testület döntését, hogy 2019.01.01-től az önkéntes nyugdíjpénztéri befizetés mely
összeggel történjen.

Szili Miklós
polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő~testülete
./2018.(XII..) számú

HATÁROZATA
A 2019. évi önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztár befizetéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtáigyalta és az
alábbiak szerint dönt:
A)

2019.01.0l·től

2.000,- Ft/fö/hó kifizetését engedélyezi

vagy

B)

2019.01.01-től

3.100,- Ft/fö/hó kifizetését engedélyezi

vagy
C) 2019.01.01-töl 4.000,- Ft/fő/hó kifizetését engedélyezi

A végrehajtásáért felelős: Dr Koncz László
Dr Szendrei Attila Sándorné
Szili Miklós

Határi.dö: azoMal

Szili Miklós
polgármester

Dr Koncz László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetmény
kiegészítéséről

Tisztelt Képviselötestületl
A Képviselő-testület a ffivatal köztisztviselői részére 2016 ban rendeletbe foglaltan
10% mértékű illetménykiegészítést állapított meg. A közszolgálati tisztviselökről szóló 2011.
évi CXCIX törvény ( Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
rendeletben tárgyévre állapíthat meg illetménykiegészítést, melynek mértéke a községi
önkormányzatnál felső - és középfokú végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő
alapilletményének legfeljebb 20 %-a lehet. Fentiek értelmében szükséges egy új rendelet
megalkotása 2019. évre vonatkozóan. A beterjesztett rendelet tervezet 2019. évre 20 %
illetménykiegészítést javasol, amelynek így költségvetési hatása nincs.

A rendelet indoklása:
az 1. §:a rendelet személyi hatályát határozza meg,

a 2. §: a polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében állapítja meg az
illetménykiegészítés mértékét,
a 3. §:a rendelet hatályba lépéséről és egyúttal hatályon kívül helyezéséről
rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogsmály várható következményei:
l.
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
11.
környezeti, egészségi következményei: A rendeletnek környezeti, egészségi
következménye nincs.
Ill. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nincs.
IV. megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkröl szóló CXCIX tv 234. §
(3)-(4) bek. felhatalmazása alapján szükséges.
V.
a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A helyi szabályozás elmaradása
jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását
vonja maga után.
VI. alka1maz.ásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzligyi feltételek: Nem
igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest, a feltételek rendelkezésre állnak, a Hivatal
2019. évi költségvetése biztosítja a pénzügyi fedezetet
Lovasberény, 2018. december 07

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkorm.Anyzata KépviselőtestO.lete
••..•12018. (••.•••.•) önkornuinyzati rendelete

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészftéséről
Lovasberény Község Önkonnányzata KépviselőtestUlete a közszolgálati tisztviselőkröl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmaz.ás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
( 1) E

rendelet

hatálya

Lovasberényi

Polgármesteri

Hivatalban

foglalkoztatott

köztisztviselőkre terjed ki.

2.§
(1) A Lovasberényi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén,
illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.

3. §
(1) E rendelet a 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018 ..... .. ...... .

Dr. Koncz lászló
jegyző

