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a ,ggyú1és Hivatva

Irományszám: T(~sRZA (4a .

Tisztemlinók Asszony!

A U ztiaztvise M jogállásáról szóló 1992 . évi XXIU. fórvény módositássíról szóló
7115821110_ számú egységes javaslathoz a Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján az
alábbi

záröszavazás előtti mádosftá javaslatot
terjesztem elő .

Az egységes javaslatot új 1. és S. §-sal javasolom kiegészíteni, így a paragrafusok számozása
értelernszerűen változik :

1.§

Aköztísztviselők jogálásáról szóló 1992. évi =I_ ttrvénv(a továbbiakban Ktv .) 8.~(3)
bekezdése helvébe a kővetkező rendelkezés lép :

..8.6 l3 jegy révé-va1arnint a főegXzo helyettesítésérealjegyzőként-az nevezhetií ki,
aki

a} áll.arn- és ioatudománvi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel, és-a (4)
bekezdésben meghatározott esetet kivéve-iont% vaRv kózigazgatási szakvízsaával. vagy az
OKV elnöksége által a telieskörüen közigazgatási iellezűnek minősített tudorAánnvos fokozat
alapiánadott mentesítéssel rendelkezik, és

b) .legalább kétévi kózigazgattási gvakoriatot szerzett ."

2.§

A Ktv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép_

„43 . § (4 ) A hivatali szerv vezetője -- az ( 5 ) bekezdésben foglaltak kivételével - át nem
ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások elíirányzatán belül a 34 . § ( 1 )
bekezdésben meghatározott teljesítmény értékeléstál fúggben a köztisztviselő besorolása
szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapílletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a
kinevezésre jogosult, jegyző , fjegyző esetében a polgármester - legfeljebb 30 %-al
megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-al csc3kkentett mértékben állapíthatja meg -

3. ,

A Ktv, 45 § ( 2 ) bekezdés d) pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„45 . § A jegyz$, illetve a fo"jegyzö alapilletménye:
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„d) a fávkosi kerület jegyzőjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének
jegyzi je az illetményalap 8,25-szorosa"

4. §

14 Ktv_ 46 § (4) bekezdés d) pontja helyébe a levetkező rendelkezés lép :

„46.§ (4) A jegyze , föjegyzo vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek ze méke:

d) a megyei jogú város, fovárosi kerület jegyzőjének, kistérségi társulás székhely
településének jegyzője és a megyei fojegyznnek az alapilletményének 40 %-a

5.§
A Ktv.72 $! 7 )bekezdésének a helyébe a kvvetkeaő rendelkezés lép :

,-72 . $ (7) E törvény alkalmazásában közigáz atási gyakorlatnak kell tekinteni a
k szolaalatijogvitszonyban. a hivatásos szolgálati iogvtszonyban valamint államigazgatási
munkaviszo óan toltt tt időt telei et né "1 arra o a ,0 szou fol am tos fennél t-e
vatrvsern . '

6.§

E törvény a kihirdetését kővető höpap első napfán lép hatályba.

Indokolás

A módosító javaslat elfogadásával az egyes paragrafusok ktizOtti koherenciazavar
kü$zvbölhet4 ki . Egyébként a törvényjavaslat elfogadása jogbizonytalansághoz vezethet .

A jelenleg hatályos tőrvény szerint:
8.§ (1) IegyzBvé, korjegyzővé, melyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé, aljegyzővé (a továbbiakban

együtt: jegy) az nevezhet~5 ki, aki
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogbidornányi d~xrj képesftéssel, és - a (4) bekezdésben meghatározott

esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos ICOzigazgatási Vizsgabizottság (a
továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljeskötfien kőzigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapjánn adott mentesftéssel rendet és

b) legallbb kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett .
(3) Főjegyzővé - valamint a főjegyző helyettesítésére aljegyzőként - az nevezhető ki, old
a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel, és - a (4) bekezdésben

meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörüen
közigazgatási jellegünek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesftássel ncndelkczik, és

b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett .
72 .§ (7) p törvény alkalmazásában közigazgatási gyakorlatcsati kell teküateni a kőzigazgatási szervnél, illetve

annak jogelőd szervénél kozszolgálati jogviszonyban, valamint államigazgatási tnunkaviszonyban tölthu időt
tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem.

L~-
Dr. Korsai Jó
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