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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A felsőfokú végzettséggel rendelkező, Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban dol-
gozó köztisztviselők 2014. év óta 10 %-os illetménykiegészítésben részesülnek. Az illet-
ménykiegészítés adása nem kötelező, de tekintettel arra, hogy 2008. év óta nem került sor 
az illetményalap módosítására, központi szinten történő rendezésére, indokolt élni a fenti 
lehetőséggel a munkaerő megtartása érdekében. 
Ma már a munkaerőpiac bármely szegmensében magasabbak az átlagfizetések, mint 
az önkormányzati szektorban, úgy az államigazgatás területén, mint a klasszikus munkavi-
szony tekintetében. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése ér-
telmében  

(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztiszt-

viselő alapilletményének 

a)
494 

 a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, 

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 

(4)
495 

 A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat 

meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfel-

jebb 20%. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is 

megállapíthatóak. 

 

Mindezekre tekintettel javasolom az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 
elfogadását. 

 
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1100199.TV#sup494
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1100199.TV#sup495


Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (.........) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről 

 
Őcsény, 2018. február 27.  

P.H. 
Fülöp János 
polgármester 

 
 

Őcsény Közég Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2018.(......) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete 

a köztisztviselők 2018 évi illetménykiegészítéséről 

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjaiban és a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  234. § (3) - (4)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkör-
ében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya Őcsény Község Önkormányzata, Pörböly Község Önkormány-
zata és Várdomb Község Önkormányzata által fenntartott Őcsényi Közös Önkormányzati 
Hivatalban (a továbbiakban: KÖH) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  

2. § A KÖH köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának 
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.  

3. § E rendelet 2018. ...... napján lép hatályba, azonban rendelkezései 2018. január 1. 
napjától alkalmazandók. 

Őcsény , 2018. március 1. 

         Fülöp János                                                              Balogh Györgyi   
           polgármester                                                                       jegyző 
 
A rendelet kihirdetve 
 
2018. március 1. 
 
Balogh Györgyi 
   jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT 

a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló  
önkormányzati rendelet-tervezethez 

A rendelet megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. 

§ (3) - (4) bekezdése teszi lehetővé. 

Részletes indokolás: 

1. §-hoz: A szakasz meghatározza a rendelet hatályát. 

2. §-hoz: A szakasz az illetménykiegészítés mértéket szabályozza. 

3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

Társadalmi hatása: nincs 

Gazdasági hatása: nincs 

Költségvetési hatása: költségvetési hatása van, az ehhez szükséges éves kiadások a közös 

hivatal éves költségvetésében meghatározásra kerültek. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: nem kötelező 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-

lek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 

 

Véleményeztetés: A rendelet-tervezetet az SZMSZ-nek megfelelően a Pénzügyi Bizottság 

véleményezi.  

 

 

 

Őcsény, 2018. február 27.                 

 

 

              Balogh Györgyi 

                                 jegyző 



I n d o k o l á s 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály 

előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai 

okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi 

szabályozás várható hatásait. 

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás 

és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti 

egyeztetési kötelezettségről. 

 

Általános indokolás 

Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat 

feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésé-

re, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A köz-

szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  234. § (3) - (4)  bekezdésében ka-

pott felhatalmazás alapján a költségvetési rendeletben foglaltak szerint készült a rendeletter-

vezet. 

 

Részletes indokolás  

A rendelet megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. 

§ (3) - (4) bekezdése teszi lehetővé, amennyiben ez egybehangzik a képviselő-testület elkép-

zelésével. 

1.§ Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal minden érintett dolgozójára kiterjed a rendelet 

hatálya munkavégzés helyétől függetlenül. 

2.§ A rendelettervezet szerint mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek részesülnek 

10% mértékű illetménykiegészítésben. 

 

 

Őcsény, 2018. február 27.                 

 

 

              Balogh Györgyi 

                                 jegyző 

 

 


