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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2021. novemberi ülésére 

 
Tárgy: a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdése a települési önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy a felsőfokú illetve 

az érettségi végzettségű köztisztviselőknek rendeletben a tárgyévre 

illetménykiegészítést állapítson meg.  

Balatonalmádi Város és Felsőörs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete 

2021. évben is megalkotta a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

önkormányzati rendeletet, amelynek értelmében a képviselő-testület a 2022. évre – 

ahogy a korábbiakban is – 20 %-os illetménykiegészítést állapított meg a Hivatal 

köztisztviselői részére.  

Javaslom, hogy 2023. évre is állapítsa meg a Képviselő-testület a 20 %-os 

illetéménykiegészítést a köztisztviselők részére.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet 

tervezetet megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.    

A hivatal közös fenntartására tekintettel mindkét önkormányzatnak rendeletet kell 
alkotnia a kérdésben, Balatonalmádi város Önkormányzat 29/2022. (X. 27.) számon 
már meg is alkotta rendeletét. 
 
A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges. 
Az előterjesztést készítette: Tárnoki Renáta Sára aljegyző, dr. Könczöl Gábor 
kirendeltségvezető 
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Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2022. (XI.    .) önkormányzati rendelete 

 
a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 
 

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet hatálya a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban (a 
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

 
2.§  A Hivatal köztisztviselője 2023. évben felsőfokú iskolai végzettsége esetén 
alapilletménye 20%-ának, érettségi végzettsége esetén alapilletménye 20%-ának 
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 
3.§ (1) A rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetmény-kiegészítésről szóló 16/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 
 

Szabó Balázs        dr. Gáspár-Fekete Judit 
   polgármester              jegyző 
 

 

 

 

 

Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 
szóló …../2021. (…….) önkormányzati rendelet tervezete 

előzetes hatásvizsgálat 
I. 
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, 
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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 Jat. 22. § szerint: 
22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe 

véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi 
szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e 
célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei 

számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező 
szabályozással felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 
alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a 
feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 

esetén... az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. 
 

II. 
A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 
bekezdése a települési önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy a felsőfokú illetve 
az érettségi végzettségű köztisztviselőknek rendeletben a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapítson meg. 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési 
hatásokat keletkeztet: A fedezet rendelkezésre áll.  
 
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
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A jogszabálytervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 
bekezdése a települési önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy a felsőfokú illetve 
az érettségi végzettségű köztisztviselőknek rendeletben a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapítson meg. 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és 
tárgyi feltételt nem igényel. 
 
  

INDOKOLÁS 

 

A kirendeltség köztisztviselői iskolai végzettségtől függetlenül egységesen 10%-os 

illetménykiegészítésben részesültek a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

megalapításával egyidejűleg 2013. január 1-jétől. 2016. január elsejétől a közös 

önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségtől függetlenül egységesen 

20%-os illetménykiegészítésben részesültek, melyről azóta évente alkotott rendeletet 

az önkormányzat, legutóbb 2021. évben 2022. évre vonatkozóan. A hivatal 

köztisztviselői a közös hivatal okán csak egységes mértékű illetménykiegészítésben 

részesülhetnek. A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ezen mérték 

megállapítására tett javaslatot mind Balatonalmádi, mind Felsőörs Önkormányzata 

részére.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdése a települési önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy a felsőfokú illetve 

az érettségi végzettségű köztisztviselőknek rendeletben a tárgyévre 

illetménykiegészítést állapítson meg. 

1. §- hoz: a rendelet hatályát határozza meg  

2. §-hoz: az illetménykiegészítését határozza meg  

3. §-hoz: a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket 
tartalmazza 

 
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről 
tájékoztatom a Képviselő-testületet.  
 
Felsőörs, 2022. november 3. 
 
        Szabó Balázs 
        polgármester 


