
Előterjesztés 

Vaszar, Gecse és Takácsi Község Önkormányzatai Képviselő-testülete 2019. január 23-i 

együttes ülésére 

3. napirend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(I…..) önkormányzati rendelete a 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(I…..) önkormányzati rendelete a 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2013.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(I....) önkormányzati rendelete a 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2013.(II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Pfilfné  Bagics Judit jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(....) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

9/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, a 234. § (4) 

bekezdésében, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1.§ A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2013.(II. 25.) 

önkormányzati rendelet az alábbi 1/A §-al egészül ki: 

„1/A § 

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2019. 

évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál 

magasabb összegben kerül megállapításra. 

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.” 

 

 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

  

 …………………………………. ………………………………………  

 Vajda György Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. ……. 

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) 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. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 

szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A Tervezet új adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának szükségességét az határozza meg, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről illetményalapja évek óta nem emelkedett, ezért az illetményük a piaci 

szereplőéktől jelentősen elmarad. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

  



 

Indokolás 

 

1. § Az illetményalap 2019. január 1-től meghatározott mértékét rögzíti. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

  



Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(I…..) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, a 234. § (4) bekezdésében, 

és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. §A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

„1/A. §  

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 

bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra. 

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 

46.380,- Ft. 

 

 

2. §E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

 

 

 …………………………………. ………………………………………  

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Vaszar, 2019.  

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) 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. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 

szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi hatás: 

 

Ahhoz, hogy a képzett, jól teljesítő köztisztviselőket meg tudjuk tartani célszerű 

lenne az illetményalapot idén is megemelni. A magasabb illetményalap megállapításával 

kicsit kedvezőbb bérek alakíthatók ki. 

 

Gazdasági hatás: 

 

A költségvetés tervezésénél – összhangban a törvényi szintű szabályozás adta 

lehetőségekkel és az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel – 46.380,- Ft illetményalap 

figyelembevételével számolunk.  

 

Költségvetési hatás: 

 

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület 

költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat 

terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja. 

 

Környezeti és egészségügyi következmények: 

Nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Nem jelentős. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 60. § (6) bekezdése – a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan idén is 

lehetővé teszi -, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozóan a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a 



által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot. 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint: „(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben 

meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. (…)” 

A jogszabály megalkotását az első pontban meghatározott cél indokolja. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Vaszar, 2019.  január 15. 

 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(II…..) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Önkormányzati rendelethez 

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 60. § (6) bekezdése – a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan idén is 

lehetővé teszi -, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozóan a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a 

által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot. (A Kvtv. és a Kttv. szerint az 

illetményalap idén is, ahogy 2008 óta minden évben: 38.650,-Ft.) 

 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint: „(6) ) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben 

meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb 

illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai 

Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági 

havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként 

alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.” 



A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 

tervezetével szemben nem áll fenn. 

 

1. § Az illetményalapot állapítja meg, emelt mértékben. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Vaszar, 2019.  január 15. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

  



Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(I…..) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, a 234. § (4) bekezdésében, 

és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. §A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

„1/A. §  

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 

bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra. 

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 

46.380,- Ft. 

 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

 

 

 …………………………………. ………………………………………  

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Gecse, 2019.  

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) 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. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 

szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi hatás: 

 

Ahhoz, hogy a képzett, jól teljesítő köztisztviselőket meg tudjuk tartani célszerű 

lenne az illetményalapot idén is megemelni. A magasabb illetményalap megállapításával 

kicsit kedvezőbb bérek alakíthatók ki. 

 

Gazdasági hatás: 

 

A költségvetés tervezésénél – összhangban a törvényi szintű szabályozás adta 

lehetőségekkel és az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel – 46.380,- Ft illetményalap 

figyelembevételével számolunk.  

 

Költségvetési hatás: 

 

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület 

költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat 

terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja. 

 

Környezeti és egészségügyi következmények: 

Nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Nem jelentős. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 60. § (6) bekezdése – a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan idén is 

lehetővé teszi -, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozóan a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a 



által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot. 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint: „(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben 

meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. (…)” 

A jogszabály megalkotását az első pontban meghatározott cél indokolja. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Gecse, 2019.  január 15. 

 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019.(II…..) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Önkormányzati rendelethez 

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 60. § (6) bekezdése – a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan idén is 

lehetővé teszi -, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozóan a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a 

által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot. (A Kvtv. és a Kttv. szerint az 

illetményalap idén is, ahogy 2008 óta minden évben: 38.650,-Ft.) 

 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint: „(6) ) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben 

meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb 

illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai 

Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági 

havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként 

alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.” 



A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 

tervezetével szemben nem áll fenn. 

 

1. § Az illetményalapot állapítja meg, emelt mértékben. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Gecse, 2019.  január 15. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

 


