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    Dr. Görög István jegyző 

    Bognár-Varga Szilvia vezető-tanácsos 

                                

                                

                                
                                

                       
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                        
                                

    nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – az Mötv. 47. § (2) 

bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

minősített többségű (az önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                

                                
                                

  Gencsapáti, 2019. január 29.                

                                

                                
                                

   (: Bognár-Varga Szilvia :)    (: Dr. Görög István s.k. :)    

    vezető-tanácsos       jegyző      

                                

                                
                                



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 

módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvényt, mely – egyebek 

mellett – módosította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Tbj.). 

A módosítás célja a munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzet javítása.  

 

A Tbj. 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő 

személynek csak a személyi jövedelemadót (15%) kell megfizetnie a bére után, így a nyugdíjas 

munkavállaló nettó bére azonos feltételek mellett 14%-kal emelkedhet jövőre.  

(Cserébe viszont nem illeti meg e jogviszonyára tekintettel semmilyen társadalombiztosítási ellátás, 

köztük a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként járó nyugdíjemelés sem.) 

Eltörlésre kerül az a korlátozás, ami miatt eddig, aki megkereste a minimálbér tizenkétszeresét, 

annak megszüntették a nyugdíjfolyósítást.  
 

A saját jogú öregségi nyugdíjast az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatót nem terheli a 

nyugdíjas részére kifizetett bér után 19,5%-os szociális hozzájárulási adó és 1,5 %-os szakképzési 

hozzájárulás.  

 
 

A Polgármesteri Hivatal jelenleg engedélyezett köztisztviselői létszáma: 7 fő.  

Geröly Istvánné 2016. április 1-jétől látja el megbízási szerződés alapján a Polgármesteri Hivatalban  

a hivatalsegédi feladatokat, mely keretében ellátja a Hivatal takarítását, kihelyezi és leveszi a 

hirdetményeket a település hirdetőtábláira, valamint elvégzi a helyi postai kézbesítési feladatokat 

Gencsapáti község területén. 

A kolléganő munkája értékes és hasznos, a helyben történő kézbesítési feladat ellátásával a 

postaköltség jelentősen csökken, Geröly Istvánné a feladatát rendkívül lelkiismeretesen látja el. Van 

olyan küldemény, melynek kézbesítését négyszer-ötször kell megkísérelnie.  

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Figyelemmel arra, hogy a hivatalsegédi munka folytatása indokolt és szükséges, az eddigi megbízási 

szerződés Mt. szerinti foglalkoztatássá alakítása mindkét fél számára kedvező és előnyös,  
 

 

hogy a Képviselő-testület engedélyezze a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztését, járuljon hozzá 

Geröly Istvánné 4 órás Mt. szerinti foglalkoztatásához.  

 

Kérjük az előterjesztés megvitatását, és a csatolt határozattervezet elfogadását. 

 

 

 
 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700080.TV


 

                            
            

 

            

                            

  

 

  

                            
 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

– az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatékonyabb 

ellátása érdekében – 2019. február 1-jétől engedélyezi a 

Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 1, négy órás, a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

alapján foglalkoztatandó munkavállalóval történő 

megemelését. 

   

 

 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

létszámfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

   

 

 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évi 

költségvetés a határozatban foglaltak szerint kerüljön 

megtervezésre.  

   

                            

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

          Dr. Görög István jegyző    

     Határidő: 2019. február 15.    
                            

 


