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T/5601/466 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves
kereteirá7 szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a
Házszabály 94. §-ábanfoglaltaknak megfelelően a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 53.§ (1) bekezdésének következő módosítását javasolom :

„53. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII. törvény 43 . §-ának
(1) bekezdésében foglalt illetményalap [33 000] 35 000 forint ."

Indokolás

A költségvetési törvénytervezet a köztisztviselői illetményalapot a 2002 . és 2003 . évi
33 .000,-Ft-tal azonos összegben kívánja hagyni . A 2001 . évi köztisztviselői törvény jelentős
módosításából adódó többlet személyi juttatás második ütemének 2003 . július O1-től történő
bevezetése valóban biztosít majd bérfejlesztést, azonban ez nem pótolja a köztisztviselői kar
csalódását. Ezen intézkedés, mint minden más, a kisebb illetve szegényebb
önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőket érinti érzékenyen . A jelentős saját bevétellel
rendelkező önkormányzatok még a korábbi években megteremtették köztisztviselőik
egzisztenciáját azzal, hogy míg a törvény erre lehetőséget adott, a köztisztviselői
illetményalapot jelentősen megemelték . Esetükben mindaddig az önkormányzatuk által
elfogadott illetményalap él, amíg a költségvetési törvényben évenként szabályozott
illetményalapot el nem éri . A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott
köztisztviselőknél a törvény erejénél fogva jár különböző illetménypótlék, mely az
önkormányzatok esetében csak adható . Világosan látszik, hogy az az önkormányzat, amely az
illetményalapot sem tudta korábban jelentősen megemelni, az a pótlékokat sem fogja
bevezetni mert nincs rá fedezete . Az ilyen önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselő nem
biztos, hogy kevesebb tudással, felkészültséggel rendelkezik mint az, ahol lényegesen
magasabb az illetményalap. Esetükben azonban továbbra is azonos illetményalappal
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.számolnak a 2002. évivel. A köztisztviselői törvény előírja, hogy az infláció mértékének
megfelelő emelés azoknak a köztisztviselőknek is jár, amely önkormányzatnál magasabb
illetményalappal rendelkeznek . Így tehát ez a kör most is megkapja az inflációnak megfelelő
bérfejlesztést, míg a központi költségvetés ezt nem biztosítja
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