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Ügyiratszám: SMÖ/667/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: 

Rendelet) megalkotta az önkormányzati hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról 

és támogatásokról szóló rendeletét.  A rendelet módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé. 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a hivatal struktúrájában az önkormányzat SZMSZ-e 

alapján az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (továbbiakban: Kttv.) szerinti főosztályvezető-helyettesi vezetői szintnek felel meg, 

az irodavezető-helyettesi kinevezés a Kttv. szerinti osztályvezetői vezetői szintnek felel meg. 

Az apparátus kis létszáma nem indokolja ezen vezetői kinevezési szinteket és  a hivatali 

struktúra alacsony fokú tagozódására tekintettel az irodavezető helyettesi szintek 

létrehozására nem került sor.  

A Rendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a vezető beosztású köztisztviselő 

illetménypótlékra jogosult. Megállapítja a Rendelet, hogy a főosztályvezető-helyettesi 

szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az alapilletmény 15%-a, az 

osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az alapilletmény 10%-a. 

A szűkös költségvetési keretek között nem biztosított a fedezet ezen vezetői szintekbe való 

besorolás esetén az illetmények magasabb összegű kifizetése. Ez a szabályozás 2014.01.01-

től kezdődően volt érvényben. Az elmúlt két évben a vezetőnek kinevezett kollégák 

forráshiány miatt nem a szabályozások szerinti beosztáshoz tartozó illetményelemekkel 

számított illetményben részesültek, melyet az idei költségvetés terhére meg kell fizetni, így 

ezt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításakor figyelembe kell venni.  

 

Előzetes hatásvizsgálat  

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

alapján  

 

A rendelet-tervezet címe:  

A Somogy Megyei Közgyűlés………./2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása:  

Igazodik az önkormányzat és hivatala működéséhez 

Költségvetési hatása: elmaradt illetményelemek kifizetése 

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs  

Egyéb hatása: nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A megyei önkormányzat működési 

szabályainak hozzáigazítása a tényleges működéshez, a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekhez, valamint a gyakorlati működéshez. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos 

törvénysértés  
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A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

személyi: biztosítva  

szervezeti: biztosítva  

tárgyi: biztosítva  

pénzügyi: biztosítva  

 

Kérjük, hogy a Rendelet  fentiek miatti, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítását 

a közgyűlés elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kaposvár, 2015. december 01. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

megyei aljegyző 
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1.sz. melléklet 

A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet-tervezete 

 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

 

A 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(2) bekezdései 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. § 

(1) A vezető beosztású köztisztviselő illetménypótlékra jogosult az alábbiak szerint:  
a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az 

alapilletmény 10%-a.  

 

(2) A Hivatal struktúrájában a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet szerint az (1) bekezdést az 

alábbiak szerint kell értelmezni:  

a) az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (továbbiakban: Kttv.) szerinti osztályvezetői vezetői szintnek felel meg.” 

 

2.  §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 


