
Előterjesztés 

 

A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

1. előterjesztés száma: 66/2019. 

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:  

-  Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

-  Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

− A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 60. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete az adott évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál (38.650,- Ft) 

magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az illetményalapot. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete élve a fenti törvény adta lehetőséggel, a 

4/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározta a polgármesteri hivatalban 

dolgozó köztisztviselők illetményalapját (46.380,- Ft). 

A Kvtv. 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetményalapot az adott évre 

vonatkozóan – lehet magasabb összegben megállapítani önkormányzati rendeletben.  

Fentiekre tekintettel javasolom a Bicskei Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 

részére az illetményalap 50.000,- Ft-ban történő megállapítását és a 2019. évre történő 

megállapításának önkormányzati rendeletbe foglalását.  

Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban a munkahelyváltás elsődleges oka továbbra is a 

magasabb kereseti lehetőség, a megüresedő álláshelyek betöltése során a jelentkezők 



többsége kifejezetten az illetmény összegét tekinti döntő érvnek és azon munkahely mellett 

dönt, ahol magasabb munkabérrel, illetménnyel számolhat. 

 

Ahhoz, hogy szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket a hivatal meg tudja 

tartani, illetve megfelelő tudású, tapasztalatú munkatársak felvételére, alkalmazására 

nagyobb lehetőség legyen, szükséges az illetményalap emelése. 

 

Nyilvánvaló, hogy nem lehet reális cél a közeljövőben a versenyszféra területén dolgozó, 

szellemei tevékenységet végző illetményének, juttatásainak elérése, vagy akár viszonyítási 

alapként történő figyelembevétele. Azonban mindenképpen összehasonlításra alkalmas a 

környező települések önkormányzatai által megállapított illetményalap összege, amely 

jelentős eltéréseket mutat.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Bicske, 2019. április 2. 

      Tisztelettel:  

Pálffy Károly  

   polgármester 

 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény lehetővé teszi, 

hogy az önkormányzat saját forrásai terhére eltérjen az általános köztisztviselői 

illetményalap mértékétől. Az illetményalap adott (jelen esetben 2019. évre vonatkozó) évi 

összegének megállapításáról önkormányzati rendeletet kell alkotni. 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A rendelet személyi hatályát tartalmazza. 

2. §-hoz 

Az illetményalap összegét tartalmazza e szakasz. 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

4. §-hoz 



Az előző, illetményalap meghatározását megállapító önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezését tartalmazza e szakasz. 

 

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet tervezetéhez 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. társadalmi hatásai: A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs.  

II. gazdasági hatásai: A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. 

 

III. költségvetési hatásai: 

A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, az összeg a költségvetésben rendelkezésre 

áll. 

IV. környezeti következményei: 

A rendelet megalkotásának környezeti következményei nincsenek. 

 

V. egészségi következményei: 

A tervezetnek egészségi következménye nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása egyszeri, a humán erőforrás 

biztosított. 

VII. megalkotásának szükségessége: Jogszabályi kötelezettség. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

Jelen rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi észrevételt eredményezne a Fejér 

Megyei Kormányhivatal részéről. 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 68/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (……) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői illetményalapról 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Jelen rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

 

3. § Jelen a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni. 

 

4. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                                            jegyző                                                                     

 


