
Tisztelt Képviselők! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a alapján:  
 
"(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a 
köztisztviselő alapilletményének 
… 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
… 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat 
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%." 
 
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében az illetménykiegészítés mértékét a 
tavalyi szintnek megfelelően terveztük be. Az új törvény alapján azonban minden évben újra 
kell döntést hozni az illetménykiegészítés elfogadásáról. Az ezzel kapcsolatos rendelet 
tervezete az előterjesztés részét képezi.   
 
Továbbra is javaslom az elmúlt években alkalmazott gyakorlatot követni: A középfokú 
végzettségű tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a felsőfokú végzettségű 
tisztviselőkéhez képest magasabb, mivel előbbiek besorolás szerinti illetménye a törvény 
alapján lényegesen alacsonyabb, viszont a munkájuk értéke a felsőfokú végzettségűekével 
azonos.    
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. 
 
Halászi, 2014. január 12. 
 

dr. Kránitz Péter 
jegyző 

 

 



RENDELET-TERVEZET 
 

a  Halászi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 

 
Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat 
rendeli el. 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya a Halászi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre terjed ki. 

 
2. § 

 
(1) Az illetménykiegészítés mértéke – 2014. 01. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig – 
egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 6 
%-a. 
 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2014. 01. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig - 
egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Halászi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 1/2012. (II. 16.) rendelete. 
 

 

 



Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat 
eredménye:  

Rendelet-tervezet címe: 

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a  Halászi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

Társadalmi-gazdasági hatás: A költségvetést terheli a köztisztviselők illetménykiegészítése, 
melynek megállapítása nem kötelező, azonban célszerű a képzett munkaerő megtartása 
érdekében.   

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A köztisztviselők illetménye a 2013. évi szinthez képest csökkenni fog, megnő a kockázata a 
képzett munkaerő kiáramlásának.   

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Rendelkezésre áll.  

Szervezeti: Rendelkezésre áll.  

Tárgyi: Rendelkezésre áll. 

Pénzügyi: A szükséges fedezet a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 
elkülönítve rendelkezésre áll. A költségvetést mindhárom érintett település önkormányzata 
jóvá kell, hogy hagyja.    

 

 


