Szám:
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. december 22.
napján (szerda) 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott
rendkívüli nyilvános közgyűlésről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester;
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő;
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő;
Gyurkovics János alpolgármester;
Kővári László képviselő;
Máté Péter képviselő;
Móra Viktória képviselő;
Zaják Rita képviselő;
Távolmaradt:

Bomba Gábor képviselő;
Csötönyi László képviselő;
Faragó Zsolt kélpviselő;
Gulyás Róbert képviselő;
Illés Tamás képviselő;
Murvai Árpád képviselő;
Rácz Zoltán képviselő;

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Biró Gyula aljegyző;
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető;
Magyar Károly igazgatóságvezető;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető;
Herr Teréz főépítész;

Gyurkovics János alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 8
fő képviselő megjelent, a Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.
Gyurkovics János alpolgármester: Egyetlen napirendi pontunk van, kérem, hogy szavazzuk
meg a napirendet.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a Közgyűlés – melynek létszáma 8 fő – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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Napirend
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……)

önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2022. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
(134. számú előterjesztés, amely a Közgyűlés 2021. december 17-i ülésére került
kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző

Gyurkovics János alpolgármester: Az előadó szeretné kiegészíteni?
dr. Biró Gyula aljegyző: Nem kívánom kiegészíteni.
Gyurkovics János alpolgármester: A múltkori közgyűlésre a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a
napirendi pontot. Parancsoljon elnök úr.
Máté Péter képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Zaják Rita képviselő: Aljegyző úrtól azt kérdezem, hogy miért indokolt az, hogy erről idén kell
dönteni?
dr. Biró Gyula aljegyző: Az illetménykiegészítések 1 évre szólnak, így december 31-ével ezek
megszűnnek. Ha nem kerülne elfogadásra, akkor annak az lenne a következménye, hogy
ezeket a kiegészítéseket meg kell szüntetni és be kell jelenteni az Államkincstárnak.
Megszűnne az a 20 és 40 %-os kiegészítés.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Aljegyző úr válaszát nem igazán értettem. Amennyiben ezt idén nem
szavazza meg a közgyűlés, akkor a januári bérben már nem lehet benne a növekedett bér?
dr. Biró Gyula aljegyző: Így van.
További kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Nem kívánok vitázni. A múltkori közgyűlésen visszahoztuk ezt a döntést,
az Éljen Szekszárd frakció össze tagja leszavazta. A költségvetés összeállításakor vannak fix
kiadások, ide tartozik az itt dolgozók bére. Nem mondhatjuk, hogy ők túl vannak fizetve, erre
szükség van.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vita szakaszt.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 8 fő – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és
a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 32/2021. (XII.23.) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi
illetménykiegészítéséről
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.
2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők
esetében az alapilletmény 40 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében
az alapilletmény 20 %-a.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszti.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester az ülést 15 óra 38 perckor
a nyilvános ülést berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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