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Előterjesztés 
 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  
 
 

1. előterjesztés száma: 63/2021. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: rendelet-tervezet  
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234.§ (3) 
bekezdésekben foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat 
meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 
 
a) 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. 
 
A Kttv. 234. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek 
mértéke az alapilletmény legfeljebb 20%-a. 
 
 
A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről szóló 15/2020. 
(XII.10.) önkormányzati rendelet a korábbi években megállapított illetménykiegészítés mértékét 
tartalmazza, amely szerint:  
 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2021. évre megállapított illetménykiegészítésének 
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a,  
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő 2021. évre megállapított illetménykiegészítésének 
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. § (3) bekezdése az illetménykiegészítés tárgyévre történő 
megállapítására ad felhatalmazást, így szükséges a rendelet megalkotása. 
 
Javasolom a 2022. évre is a korábbi években meghatározott illetménykiegészítés 
jóváhagyását és ennek alapján a 2022. évre vonatkozóan az önkormányzati rendelet 
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megalkotását. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását. 
 
 
Bicske, 2021. december 3. 
 
 
                                                             Tisztelettel: 
 
                                                                                                         Bálint Istvánné 
                                                                                                           polgármester 
 
 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetmény-kiegészítést állapíthat meg, amelynek 
mértéke Bicske város esetében a felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az 
alapilletményének legfeljebb 30%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az 
alapilletményének legfeljebb 20%-a. 

A rendelet megalkotása azért szükséges, mert az illetmény-kiegészítést mindig az adott évre 
vonatkozólag kell megállapítani. Az illetmény-kiegészítés folyamatosan, minden évben 
tervezésre kerül a költségvetésben. Az illetmény-kiegészítés fenntartása hozzájárul ahhoz, hogy a 
köztisztviselők illetménye versenyképes maradhasson. 

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. §-hoz 

Az illetménykiegészítések mértékét tartalmazza. 
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz  

Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet - tervezetéhez 

           
 
I. társadalmi hatásai: 
A rendelettervezet lehetővé teszi, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői részesüljenek a 
Kttv. 234.§-ban nevesített illetmény-kiegészítésben. 
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II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy a megelőző években volt illetmény-
kiegészítés, így elmaradása bércsökkenést eredményez. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, tekintettel ara, hogy a költségvetésben tervezni 
szükséges. 
 
IV. környezeti következményei: 
A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek. 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi hatása nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő-testületre nézve. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést nem eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

Bicske Város Önkormányzat 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. § 

(1) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselők 
alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

3. § 

Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 15/2020.(XII.10.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 

     Bálint Istvánné     Fritz Gábor 
   polgármester         jegyző 

 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2021._____ 
                                                                                                        Fritz Gábor 
                                                                                                            jegyző                                                                       
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