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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalapot 2017-ben is változatlanul 38.650 Ft-ban 

határozza meg. A költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján azonban a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – 2017. évben ennél az 

összegnél magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot a hivatal köztisztviselői 

számára. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH 

által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos 

bruttó kereset tízszeresét. 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megtartva a 40 % illetménykiegészítést és az 

eltérítéseket 45.000 Ft-ra emeli az illetményalapot. Ez új helyzetet teremt, mivel az illetményalap 

emeléssel kimagasló mértékűvé válik a két önkormányzat által biztosított illetmények közötti 

különbség azonos munkakörök esetén, amely komoly motiváló tényező lehet a kollégák számára 

munkahely váltás szempontjából. (A számítások szerint havi bruttó 106.000 Ft és 63.000 Ft közötti 

többletilletmény jelentkezik a megyei jogú város önkormányzatánál.) 

 

A kollektíva egyben tartása érdekében az eddigi évek gyakorlata szerint év végén biztosításra kerülő 

jutalomkeret helyett fenti bérfejlesztést javasolt jóváhagyni hangsúlyozottan a megyei jogú város 

közelségére és az ott biztosítandó magasabb illetményalap okozta rendkívüli illetménybeli 

eltérésekre tekintettel.  

 

A mellékelt rendelet tervezetben foglaltak szerint szeretnénk kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a hivatal köztisztviselői esetében az illetményalapot 45.000 Ft-ban állapítsa meg. 

 

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

helyi önkormányzat rendeletben a köztisztviselők részére a tárgyévre illetménykiegészítést 

állapíthat meg, amelynek mértéke a községi önkormányzatnál mind a felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők, mind a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő 

alapilletményének legfeljebb 20 %-a lehet. 

 

A hivatal apparátusa nevében is köszönetemet szeretném kifejezni, amiért a Képviselő-testület évek 

óta biztosít 20 %-os mértékű illetménykiegészítést, ami által a központilag meghatározott 

alapilletménynél magasabb illetményben részesülhetnek a közös önkormányzati hivatal dolgozói.  

 

A javasolt illetményalap emelésre, illetménykiegészítésre és eltérítésekre a munkaadót terhelő 

járulék 5 % -os mértékű csökkenése okozta megtakarítás, illetőleg a jutalomkeret összegének 

bérfejlesztésbe történő beépítése elegendő fedezetet nyújt. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. évben is szíveskedjenek megállapítani a 20 %-os 

mértékű illetménykiegészítést.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban  

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelethez 

 

 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet tervezet szerinti 

illetményalap emelésre, illetménykiegészítésre 2016. évhez képest a munkaadót terhelő járulék 5 % 

-os mértékű csökkenése okozta megtakarítás, illetőleg a jutalomkeret összegének bérfejlesztésbe 

történő beépítése elegendő fedezetet nyújt. 

 

2. Környezeti és egészségi következmények: Nem relevánsak. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket 

nem befolyásolja.  

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei: A törvényi szabályozás értelmében, amennyiben a képviselő-testület az 

önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2017-ben az 

illetményalapot a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-nál magasabb összegben 

kívánja megállapítani, arról rendeletet kell alkotnia. Az illetménykiegészítés tárgyévi megállapítása 

ugyancsak rendeletben történhet.  

 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Nemesvámos, 2017. január 11. 

 

 

 

 Kötél Krisztina 

 jegyző 
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Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete a 

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban  

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről 

 

tervezet 

 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és 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. § Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában a 2017. évben az illetményalapot 45 000 Ft-ban állapítja meg. 

 

2.§ (1) A képviselő-testület a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők részére a 2017. évre illetménykiegészítést állapít meg.  

 

(2) Az illetménykiegészítés mértéke mind a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, mind a 

középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében  a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.  

 

3.§ Ez a rendelet 2017. január 19-én lép hatályba.  

 

4.§ Hatályát veszti a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők  illetménykiegészítéséről szóló 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Nemesvámos, 2017. január 18. 

 

 

 

            Sövényházi Balázs                   Kötél Krisztina  

              polgármester                                                                         jegyző   
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INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban  

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelethez 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS: 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezése 2017-ben lehetővé 

teszi, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat hivatalában 

foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-nál magasabb 

összegben állapítsa meg.  

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

foglaltak alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen mind a felsőfokú iskolai 

végzettségű, mind a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére a tárgyévre 

illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 

legfeljebb 20%-a lehet.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS: 

 

1. § Az illetményalap 2017. évi megállapításáról rendelkezik.  

 

2. § Az illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

3. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

4. § A 2016. évre  illetménykiegészítést   megállapító  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül   

helyezéséről rendelkezik. 

 

 

Nemesvámos, 2017. január 11. 

 

        Kötél Krisztina 

                                    jegyző 

 


