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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő alkalmazása és 

rehabilitációs hozzájárulás kiadása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      PENZ/13-41/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 96/2021 (V.25.) PM. határozattal a Dunaföldvári 

Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fő 4 órás közterület-felügyelői álláshellyel megemelte. 

 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Bizottság 25/2021. (X.21.) határozata alapján 2022. január 1. napjával a 96/2021 

(V.25.) PM. határozat szerinti közterület-felügyelő 8 órás foglalkoztatására tett javaslatot.  

 

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jelenleg határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztat 1 fő 8 

órás közterület-felügyelőt. 

 

A közterület-felügyelő ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályait a rendészeti feladatokat 

ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendelet határozza meg. A rendelet 6. melléklete a 

közterület-felügyelő egyenruhája és egyéb felszerelését tételesen felsorolja. E rendelet alapján a 

kihordási idő figyelembe vételével biztosítani kell a köztisztviselő ruházati ellátmányát.  

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23. § által előírt 

képzési és vizsga kötelezettség teljesítésének költsége a munkáltatót terheli.  

 

Az új 1 fő közterület-felügyelő esetében a további kötelezően felmerülő kiadásokkal kell számolni: 

orvosi vizsgálat díjai, tanfolyam elvégzésének megvalósítása, pszichológiai vizsgálat, telefon 

előfizetés (dologi kiadások), motorkerékpár és bukósisak – beruházási kiadások, melyek várható 

összege 1 250 000 Ft egyszeri többletkiadást jelentenek a 2022. évben.  

 
 

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői körében bekövetkező személyi 

változások miatt a költségvetési szerv részére rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 

keletkezik.  
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Rehabilitációs foglalkoztatottak:  

Jogszabályi háttér: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Tv.) 23. § (1) bekezdése szerint „A munkaadó a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs 

hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az 

általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 

százalékát. (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint)”.   

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott 

útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A 

statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint 

kell meghatározni a Tv. 23. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.  

A Tv. 23. § (3) bekezdése kimondja, hogy a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező 

foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.  

A Tv. 23. § (5) bekezdésében szereplő rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező 

legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.  
A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2022. évben: 1 800 000 Ft/fő/év (a minimálbér összege: 200 

000 Ft x 9). 

A kötelező foglakoztatási szint teljesítésével, azaz a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók megfelelő számban történő foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a 

rehabilitációs hozzájárulás befizetésének kötelezettsége. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű köztisztviselőt.  

A Tv. 24. § (1) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó 

maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára, 

melyet negyedévente előlegként kell teljesíteni.  

A költségvetési szervnél 2022. évben az átlagos statisztikai létszám várhatóan (+1 fő közterület- 

felügyelővel együtt) 26 fő, melyből 0 fő rehabilitációs ellátásban részesül. 

Az intézménynél a rehabilitációs hozzájárulás szerinti kötelező foglalkoztatási szint: 1,3 fő. 

Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás: 2 340 000 Ft/év, a járulékot ezer forintra kerekítve kell 

bevallani és megfizetni, mely 2 340 ezer Ft/év. 

 

Kérem a T. Képviselő –testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 05. 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                           polgármester  
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy  

1 a Képviselő-testület a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi 

költségvetési rendeletbe a plusz 1 fő 8 órás közterület-felügyelő bér-, járulék- és 

létszámigényét nem engedélyezi betervezni. 

2 a Hivatal létszámát 1 fő 4 órás közterület-felügyelői álláshellyel csökkenti. 

3 a 2022. évi költségvetés tervezésekor kerül megvitatásra 1 fő 8 órás közterület-felügyelő 

foglalkoztatása. 

 

Felelős:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Határidő:  azonnal 

Értesül: 
1. Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 


