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Minősített többség! - rendelet-tervezetre
Egyszerű többség! - határozati javaslatra
Tisztelt Közgyűlés!
A Tolna Megyei Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete (MSZEDDSZ) több alkalommal kérte, hogy az Önkormányzat
biztosítsa a fenntartásában álló szociális intézmények közalkalmazottjai részére a
bankszámla hozzájárulást. A szakszervezetek részéről ez az igény az Önkormányzat
fenntartásában lévő valamennyi intézmény dolgozójára kiterjedően a VÖÉT 2015. februári
ülésén is megfogalmazódott.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/A. §a a bankszámla-hozzájárulással kapcsolatosan a következő szabályozást tartalmazza:
„79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60—79. §-a alapján megillető illetmény
kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési
számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján
történik.
(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás
adható.
(3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy
készpénzben történő kifizetésének a költségét.”
A köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) rendelkezik a bankszámla-hozzájárulásról. A Kttv. 143. §-a szerint:
„143. § (1) A kormánytisztviselőt az e törvény 131–142. §-a alapján megillető illetmény
kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési
számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján
történik.
(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás
adható.
(3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy
készpénzben történő kifizetésének a költségét.”
A Kttv. 226. § (2) bekezdés b) pontja értelmében közszolgálati jogviszony esetén
kormánytisztviselő alatt köztisztviselőt kell érteni.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (3)
bekezdése a bankszámla-hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint szabályozza:
„(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta
adható bankszámlahozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 1000 forint.”
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Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5)
bekezdésének 2016. január 1-től hatályos rendelkezése szerint:
„(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta
adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2016. évben legfeljebb 1000 forint.”
A fent idézett rendelkezések a bankszámla-hozzájárulás maximálisan adható felső határát
állapítják meg, ebből adódóan a Közgyűlés a költségvetési törvényben meghatározottnál
alacsonyabb mértékű bankszámla-hozzájárulás megállapításáról is dönthet.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében évek óta nem kötelező juttatásként a
közalkalmazottak részére nettó 5.000 Ft étkezési hozzájárulás került megállapításra.
Javasolom, hogy a közgyűlés ezen nem kötelező juttatás kifizetését is figyelembe véve 2016.
január 1-től valamennyi önkormányzati dolgozóra nézve egységesen havi 1.000 Ft/fő
összegben állapítsa meg a bankszámla-hozzájárulást.
Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények mellett az önkormányzat jogi
személyiséggel rendelkező társulásai fenntartásában működő intézmények - nevezetesen a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi, a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánszolgáltatási Központja, valamint a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális
Központja - dolgozói részére is indokolt hasonló kondíciókkal a bankszámla-hozzájárulás
megítélése. Társulás által fenntartott intézmény esetén a Társulási Tanács dönt a
bankszámla-hozzájárulás nyújtásáról, illetve annak összegéről.
A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a Kttv. 226. § (7) bekezdése
értelmében a bankszámla-hozzájárulás az önkormányzat képviselő-testületének
(közgyűlésnek) rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.
A bankszámla-hozzájárulás nyújtása esetén tehát szükség van a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.)
önkormányzati rendelet módosítására.
A rendelet-tervezethez külön indokolás készült, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja, a
bizottsági véleményt az elnök ismerteti a Közgyűlés ülésén.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szálka Község Önkormányzata között
létrejött közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás szerint a Szálkai
Kirendeltség működését érintő kérdésekben Szálka Község Önkormányzatát javaslattételi és
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véleményezési jog illeti meg, ezért az előterjesztést véleményezésre Szálka Község
Önkormányzatának is megküldtük.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Szekszárd, 2015. október 20.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) az önkormányzat, illetve az önkormányzat fenntartásában álló
intézmények alkalmazásában álló közalkalmazottak, munkavállalók részére 2016.
január 1. napjától havi 1.000 Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetés készítése
során az 1.) pont szerint megállapított bankszámla-hozzájárulás, valamint
köztisztviselők részére önkormányzati rendeletben megállapított bankszámlahozzájárulás fedezetét építse be a rendelet-tervezetbe.

Határidő: 1.) pont tekintetében: 2016. január 1.
2.) pont tekintetében: 2016. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…./2015. (…..) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról
szóló 40/2012. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. §
(1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról
szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendelet 13/A. §-ában foglalt rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott munkavállalókra is alkalmazni kell.”
2. § Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A köztisztviselő – a Kttv. 143. § (2) bekezdés szerinti – bankszámla-hozzájárulásra
jogosult. A bankszámla-hozzájárulás mértéke havi 1.000 Ft/fő, melynek kifizetését az adott
hónapra járó illetményekkel egyidejűleg kell teljesíteni.”
3. § Az R. 1. § (2) bekezdésében a „2. §-ának (2) bekezdésében és 4-12. §-ában” szövegrész
helyébe a „2. § (2) bekezdésében, 4-12. §-ában, valamint 13/A. §-ában” szöveg, 1. § (3)
bekezdésében a „4-10. §-ában” szövegrész helyébe a „4- 10. §-ában és 13/A. §-ában” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 226. § (7) bekezdése
szerint:
„(7) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2)
bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének
rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.”
A Kttv. 143. § (2)-(3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a köztisztviselő illetményének a
bankszámláról történő felvételével járó banki költségekre legfeljebb a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható,
és rögzíti, hogy az illetmény kifizetésének költségeit a munkáltató viseli.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2012. (X.4.) önkormányzati
rendelete szabályozza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított
juttatásokat, támogatásokat, ezért a bankszámla-hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések e
rendelet módosítása, kiegészítése útján kerülhetnek megállapításra.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
A Kttv. 258. § (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény hatálya alá tartozó
munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára a Kttv. 143. §-át kell
alkalmazni, ezáltal rájuk is vonatkozik a bankszámla-hozzájárulás.
2. §-hoz:
A Kttv. 143. § (2) bekezdése szerint eljárva 1.000 Ft/fő bankszámla-hozzájárulás
megállapítására tesz javaslatot összhangban a költségvetési törvényben meghatározottakkal.
3. §-hoz:
A köztisztviselők részére megállapított bankszámla-hozzájárulásra a Kttv. 240. §-a, illetve
225/L. § alapján a közszolgálati ügykezelők és a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester, alpolgármester is jogosult. Erre tekintettel került megfogalmazásra a rendelet
alkalmazási körét érintő szövegcserés módosítás.
4. §-hoz:
A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak illetménye nem változik, a rendeletmódosítás
az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartásához
kapcsolódó költségek enyhítésére szolgál.
Az előterjesztésben javasolt
költségvetését megterheli.

bankszámla-hozzájárulás

nyújtása

az

önkormányzat

b) Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása miatt az
adminisztratív terhek nem változnak.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásával a Polgármesteri Hivatal dolgozói a kormánytisztviselőkhöz
hasonló juttatásban részesülhetnek.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
megteremtéséről az Önkormányzat költségvetésében gondoskodni kell.
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