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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdésének 

rendelkezése szerint a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján 3 

évenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat tárgyév első napjával 

kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.  

A fenti rendelkezések alapján Orsós Árpád közalkalmazottat 2017. január 1. napi hatállyal az 

A fizetési osztály 8. fizetési fokozatából az A fizetési osztály 9. fizetési fokozatába kell 

besorolni. 

 

Orsós Árpád havi illetménye jelenleg a képviselő-testület 2015. júniusában hozott 

határozatával megállapított 125.000 Ft.   

 

2017. január 1. napjától a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege 127.500 

Ft, a garantált bérminimum havi összege pedig 161.000 Ft lett. A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (9) bekezdése szerint a közalkalmazottat 

garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek vagy garantált 

bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. 

 

Orsós Árpád soros előrelépése következtében a közalkalmazotti bértábla szerinti illetménye a 

minimálbért továbbra sem éri el, 79.350 Ft lenne, azonban a minimálbér összegét, 127.500 Ft-

ot meg kell kapnia.  

A közalkalmazott  részére az elmúlt években  - béren kívüli juttatásként - havi 8.000 Ft értékű  

Erzsébet-utalványt biztosított a képviselő-testület.  

Tekintettel az Erzsébet-utalványt érintő negatív változásokra javasolom, hogy a képviselő-

testület - az Erzsébet-utalvány értékének figyelembevételével, annak megszüntetése mellett -  

havi 140.000 Ft-ban állapítsa meg az illetményt, a minimálbérre történő kiegészítésen felül, 

további önkormányzati döntésen alapuló illetményrész biztosításával. Ez esetben, 

számításaink szerint, nagyon csekély mértékben, összességében kb. 2.000 Ft-tal lesz több 

Orsós Árpád havi „nettó bevétele”. Sajnos, az önkormányzat anyagi helyzete eléggé 

behatárolja a lehetőségeinket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Veszprémfajsz, 2017. január 12. 

             Fertig József s.k. 

                polgármester 

Határozati javaslat: 

…/2017. (I. 18.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. napi hatállyal  

Orsós Árpád közalkalmazottat az A fizetési osztály 8. fizetési fokozatából átsorolja az A 

fizetési osztály 9. fizetési fokozatába. 

Havi illetményét a minimálbéren felül, az önkormányzati döntésen alapuló illetményrésszel 

együtt 140.000 Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület 5/2013. (I.23.) számú határozatában megállapított Erzsébet-utalványt 

2017. január 1-jétől nem biztosítja a közalkalmazott részére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. január 27. a munkaügyi irat elkészítésére 

Felelős:    Fertig József polgármester 

 


