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Polgármesteri kérelmek 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. február 23-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

1.) Polgármesteri programom része volt a kommunális adó eltörlése. Kérem Képviselő tár-
saimat, támogassanak a kommunális adó eltörlésében! Javaslaton támogatása esetén a 
Helyi adóról szóló rendelet módosítását elkészítjük. 

 
2.) Az önkormányzat azon dolgozóinak érdekében kérem, hogy a központi bérrendezésben 

nem részesült ágazatok bérét rendezzük saját forrásból. A szakszervezetek 60.000 Ft-
os illetményalap szintet szeretnének elérni. Számításaink alapján ezzel a szinttel még a 
középfokú végzettségűeket több, mint harminc éves munkaviszonyig ki kellene egészí-
teni a garantált bérminimum összegére. 90.000 Ft-os illetményalap esetében hat év 
munkaviszonyig kell a kiegészítést adni. A felsőfokú végzettségű dolgozók esetében a 
90.000 Ft-os illetményalap bevezetésekor nem lenne szükség garantált bérminimumra 
történő kiegészítésre, bérük megközelítőleg azonos lenne a járási hivatalban dolgozók 
bérével. A jelenlegi bérszintek igen alacsonyak, folyamatosan mondják a dolgozók, hogy 
elmennek inkább multicégekhez, ha kell akár árufeltöltőnek is. A jelenlegi béreknek 
nincs munkaerőmegtartó erejük.  

 
A köztisztviselői illetményalapot az éves költségvetési törvény határozza meg, mely változatla-
nul 38.650 Ft. 2017. évtől a költségvetési törvény lehetővé teszi az önkormányzatok számára, 
hogy az illetményalapot megemeljék. Felső korlát irreálisan magas. 
 

„59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a sze-
rinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint. 

 (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkor-
mányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztvi-
selők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény-
ben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi 
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, 
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tíz-
szeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy 
pótlék ez esetben sem fizethető.” 

 
 
Polgármesterként nem tehetem meg, hogy ne emeljek szót a többi ágazatban dolgozó béreme-
lése mellett is. Hasonló szintű emelést javaslok a Városüzemeltetési Csoportban dolgozó fizikai 
dolgozóknak, a központi béremeléssel nem rendezett közalkalmazottak részére is.    
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3.) Megismétlem 2017. év elején tett javaslatomat is. A Városháza épülete a legrégebbi és 
legelhanyagoltabb épület az intézmények között. Szükséges lenne a tető cseréjére, és a 
nyílászárók cseréjére, a homlokzat szigetelés. Sajnálom, hogy nem vettünk részt a 
2016. évben megnyílt pályázaton a Kormányhivatallal együttműködve. 

 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. február 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri kérelmekről ké-
szített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kérelmeket az alábbiak szerint támogatja: 

1.) A kommunális adó eltörlése miatt a helyi adóról szóló rendelet módosítását elő kell ké-
szíteni. 

2.)  köztisztviselői illetményalapot a Képviselő-testület ……………… Ft-ban határozza meg. 
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók és a központi béremelésben nem 
részesült közalkalmazottak béremelésére a Képviselő-testület javaslatot kér. 

3.) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi felújításaként a Képviselő-testület …………………….. 
feladatot kívánja végrehajtani.  

 
Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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„B” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri kérelmekről ké-
szített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kérelmeket kérelmet nem támogatja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


