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BUDApEST r'6vAnos xvr. xBRiir-prr duxoRnANyzar

T6rgl': Javaslat ddnt6s
kezdem6nyez6s6re

Tisztelt K6pvisel6{esttilet!

Magyarorszig Alaptdrv6nye 32. cikk (l) bekezdds j) pontja valamint Magyarorszilg
helyi dnkormiinyzatir6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 32. $ (l) bekezd6s a) pontja.
alapjanjavasoljuk,hogyak6pvisel6-testtlethozzonhatdrozatot,amelyalapjdnaindit-
vfunyozntk a helyi dnkorm inyzatok tdrvdnyessdgi feliigyeletddrt felelos minisztem6l, hogy
kezdem6nyezze a Kormiinynril, az Orsziiggyiil6snek Magyarorszag 2020. 6vi k<izponti k<ilt-
s6gvet6sdt megrlltapit6 2019. €vi LXXI. tdrvdny (a tovribbiakban : 2020. evi k6lts6gvet6sr6l
sz6l6 tdrvdny) 58. $-a (6) bekezdds6nek m6dositis6t.

Indokaink az al6bbiak:

1. A 2020. 6vi k<iltsdgvet6sr6l sz6l6 t<irv6ny 58. $-'inak (6) bekezddse lehet6sdget ad

arra. hogy a krizszolgiilati tiszvisekikr6l sz6l6 201 1 . 6vi CXCIX. t6rv6ny I 32. $-a szerinti
illetm6nyalapot a helyi 6nkormrfuyzat kdpvisel6-testtilete rendeletben, a sajiit lorrdsai terhdre

megemelje a helyi dnkormrinyzat k6pvisel6-testiilet6nek polgrlrmesteri hivatalan6l, kdzteriilet-
feliigyeletdn6l, illetve a k<izds dnkormrinyzali hivalalnii foglalkoztatott k<iaisztvisel6k vonat-
kozisriban. Ez az isszeg a 2020. 6vben 38 650 forint.

2. Az l1,ntettek illetmdnyalap-ja a keriileti 6nkormiinyzat 17 /2019. (XI. 4) dnkormdny-
zati rendelettel m6dositott 212019, (1.25.) dnkorm6nyzati rendelet V. Fejezet 5. $ sora szerint

50 000 forint. 2020. janu r I -j6t<il indokolt lenne ezt az dsszeget 60 000 forintra emelni,

amelyhez krizponti t6mogatAs sziiks6ges. Ennek egyik lehetsdges form6ja a tdbblet szolidaritrisi
hozztllnits terh6re trirt6no elszdmoliis, amelynek felt6tele a kdzponti kdlts6gvetdsr6l sz6l6

tdrv6ny m6dositrisa. A Kormiiny vagy orszlggyiil6si kdpviselti nyujthat bejavaslatot a tdrvdny
m6dosit6siira vonatkoz6an.
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3. A k6pvisel6-testiilet hat6rozata alapjrin kezdemenyezzik a beliigyminisztemel, hogy

a korm6ny tagjak6nt terjessze be a sziiks6ges trirv6nym6dositiist a Kormiinyhoz.

Kdrjiik a tisaelt k6pvisel6-testtiletet az el6terjesa6s megtargyalesara es a hatrirozati javaslat

elfogaddsaral

Hatdrozati javaslat:

Budapest F6vriros XVI. kertilet dnkormdnyzatSnak k6pvisel6-testiilete, Ma-
gyarorsziig Alaptdrvdnye 32. cikk ( I ) bekezdds j) pontja biztositott jogrival elve

kezdemenyezze a beltigyminisztemel, hogy nyrijtson be el6terjeszt6st a Kor-
miiLnyhoz MagyarorszAg2020.6vi k<izponti k<ilts6gvet6s6t megrlllapit6 2019. evi

LXXI. td,rvdny 58. $ (6) bekezddsdnek m6dositdsrira, a k6vetkezii sz<iveggel:

2020. 6vi . . .. t6rv6ny
Magyarcrszig 2020. 6vi kcizponti k6ltsdgvetdsdrtil sz6l6 2019. 6vi LXXI
t6rv6ny m6dosit6s6r6l

r. $

Magyarorszig 2020. evi kdzponti k6ltsdgvetds6r6l sz6l6 2019. 6vi LXXI
tdrv6ny 58. $-anak (6) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(6) A helyi dnkorm6nyzat k6pviselti-testiilete rendelet6ben a 2020. 6vben

legfeljebb huszonegtezer hdromszdztitven forint/fdl h6nap erejdig a szoli-

daritdsi hozzajdrulds befizet6si kdtelezettseg terh6re, azon feliil az 6nkormrinyzat

saj6t fonrisai terh6re - a helyi dnkorm:iLnyzat kdpvisel6-testiiletdnek polgiir-
mesteri hivatal6nAl, kdztertilet-feliigyeletdndl, illetve a kdz6s dnkorm:inyzati

hivataln6l foglalkoaatott kciztisztvisel<ik vonatkozisiban - a kdzszolgiilati

tisztvisel6kr6l sz6l6 201l. 6vi CXCIX. torv6nyben foglaltakt6l elt6r6en - az (l)
bekezd6sben meghaterozottnel magasabb dsszegben 6llapithatja meg az illet-
mdnyalapot. A magasabb illetmdnyalap szerint meg6llapitott havi illetm6ny nem

haladhatja meg a Kdzponti Statisztikai Hivatal riltal hivatalosan kdzzerclt, a

t6rgy6vet megel6z6 6vre vonatkozo nemzetgazdas6gi havi 6tlagos brutt6 kereset

tizszeres6t. Szem6lyi illetm6ny eset6n e bekezd6s szabiiyai akk6nt alkal-

mazand6k. hogy p6tl6k ez esetben sem fizethet6."

2.$
Ez a m6dositas 2020. m6jus l -en l6p hatdlyba.
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Indokol6s

A k<izponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tdrvdny lehet6v6 teszi az illetmdnyalap megemellsdt, az

dnkormiinyzati saj6t fortisok terh6re. A trirvdnyjavaslat a tdbbletjuttat6s k<ilts6geit megosZja a
kcizponti kdlts6gvet6s ds az drintett ddntdshoz6 kcizcitt.

A k6pvisel6testiilet felk6ri a polg6rmestert, hogy a tdrvdnyjavaslatot kiildje meg a beltigymi-
nisztemek a sziiks6ges int6zked6sek me ghozatala c6ljrib6l.

Hatarid6: 2020. marcius 31.

Felel6s: polgfu:mester

(Elfogad6sa egyszerii sz6tcibbsdget ig6nyel.)

Budapest. 2020. m6rcius 2.

Nemes Gribor
k6pviselo

Kdzdsen a Kertv6ros6rt frakci6 trimogatds6val

Dr. Csomor Ervin
jegyzo

TrircYaLisra illet6kcs bizo ttses: Gazdasigi 6s P6nziigyi Bizottsdg, Ugyrendi Bizoftseg
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