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Kiskunhalas, 2019. február 5. 

 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére  

a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § 

(3)-(5) bekezdésének rendelkezései szerint: „(3) 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.  

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

meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 

legfeljebb 20%.  

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

megállapíthatók.”  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. 

(I.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakba: Rendelet) alapján a Hivatal valamennyi 

köztisztviselője, alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre volt jogosult 

2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig.  

Az illetménykiegészítést a Kttv. fenti rendelkezése alapján azonban tárgyévre lehet 

megállapítani.  

Az illetménykiegészítést a hivatkozott önkormányzati rendelet – a Kttv. rendelkezéseivel 

összhangban - csak tárgyévre, azaz 2018. évre állapította meg, és 2019. évre a Képviselő-

testület megalkotta a 2019. évi illetményalapról szóló 1/2019. (I.25.) önkormányzati 

rendeletét, ezért szükséges a Rendeletet hatályon kívül helyezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi illetménykiegészítésről szóló 1/2018. 

(I.26.) önkormányzati rendeletét helyezze hatályon kívül. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. február 05. 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése tárgyában 
(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

Társadalmi hatás: Nem releváns 

 

 

Gazdasági hatás: Gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. A köztisztviselők a 2019. évre 

nem illetménykiegészítést kapnak, hanem az illetményalap emeléssel biztosítja 

számukra az Önkormányzat a béreket. 

 

Költségvetési hatásai: Önkormányzati költségvetésre hatása nincs. Az Önkormányzat 

pályázatot adott be a Belügyminisztériumhoz kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra. Így az Önkormányzat költségvetésében a bérek fedezete rendelkezésre 

áll.  

 

Környezeti és egészségügyi következményei: közvetlen következményei nincsenek  

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem nőnek a Hivatal adminisztratív 

terhei. 

 

 

A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 

rendeletet hatályon kívül kell helyezni, szabályai már nem alkalmazhatóak a 2019. 

évre. Magasabb rendű jogszabály előírásai miatt hatályon kívül kell helyezni a 

rendeletet. 

 

Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem 

változnak. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019. február 05.  

 

 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2019.(II. …. ) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének 

megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2019. február 22-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kiskunhalas, 2019. február ……... 

 

         Fülöp Róbert                                                        Komlósné Dr. Fekete Anikó 

polgármester                                                                   jegyző   

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 


