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Békés Város Képviselő-testülete
2015. október 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 27. §-ában szabályoztuk az Önkormányzat és minden fenntartott intézmény számára a
tárgyévben teljesítményösztönzésre kifizethető összegek, normatív jutalmak nagyságát. Ez az
arány az adott gazdálkodó eredeti személyi juttatások kifizetésére tervezett összegének 6 %-ában
került megállapításra. Az intézmények tájékoztatást kaptak a rendeleti korlátról, valamint a
költségvetési rendelet megküldésre került számukra. A 2015. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalásakor javasoltuk a költségvetési rendelet 27. §-ában foglalt
6 %-os kifizetési korlát 7 %-ra emelését, tekintettel arra, hogy az intézményi beszámolók
vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. június 30-ig a
rendeleti korlátot 6,93 %-ra teljesítette.
Ezt követően kaptuk meg Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos levelét melyben kérte év
végéig a 27. § szerinti kifizetési korlát 15 %-ra történő emelését. A kérelmét azzal indokolta,
hogy az év végéig további jutalmak kifizetését tervezi, melyre a forrás rendelkezésére áll (OEP),
önkormányzati támogatást az intézmény nem igényel.
A Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetésének kb. 82 %-át a
társadalombiztosítás finanszírozza és e forrás terhére van lehetősége az intézménynek a
teljesítményösztönzés címen személyi kifizetésekre. Amennyiben a törvényes és szabályszerű
működés és a forrásokkal való elszámolás biztosított az intézmény részéről a Rendelet 27. §-ában
meghatározott kifizetési korlát alkalmazásától a Képviselő-testület eltekinthet.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek a 27. § (1) bekezdésébe foglalni a kifizetési korlát
általános szabályozását, a (2) bekezdésébe a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő mentesítését az
általános szabályok alól a fentiek miatt az alábbiak szerint.
A rendelet 27. §-a helyébe a fentiek miatt a következő rendelkezés kerülne:
„27. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában határozza
meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok.
Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a
kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
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(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból
finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell
alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet
elfogadásra.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt
hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi
következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a
tisztelt Képviselő-testületet:
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági
hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett
költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2015.
évi költségvetési rendeletében
− környezeti, egészségi következménye: nincsen,
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
− a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése
teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
− a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet
elfogadásra.
Békés, 2015. október 21.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…. (… …)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 8/2015. (II.26.) rendeletének módosításról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget
az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában
határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján
fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi
felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll
rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból
finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell
alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

B é k é s, 2015. október 29.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. …………-én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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