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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2019.
január 1. napjától hatályos 60. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap
a 2019. évben 38 650 forint. A 60. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai
terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben
meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
Javaslom, hogy a 2017. és 2018. évi illetményalappal megegyező módon a
köztisztviselők illetményalapja 2019-ben is 45 000 Ft legyen.
II. A Kttv. 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése értelmében a helyi
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselőtestület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1je, munkaszüneti nap.
Javaslom, hogy a rendeletben kerüljön kinyilvánításra, hogy Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők
Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
III. A Kttv. értelmében az illetmény kifizetése a fizetési számlára történő átutalással,
fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés
kézbesítése útján történik. A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének költségét. A köztisztviselő
részére a fizetési számlához kapcsolódóan legfeljebb havonta a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás
adható, ez az összeg 2019. évre havi bruttó 1000 Ft. A Kttv. 226. § (7) bekezdése
értelmében a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a
bankszámla hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében
meghatározott módon és mértékben nyújtható.
IV. Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben a Kttv. keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. Javaslom,
hogy visszatérítendő támogatásként az illetményelőleg, vissza nem térítendő
támogatásként a tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási
támogatás kerüljön szabályozásra.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjen. Egyúttal az előterjesztés szerint hatályon kívül
helyezésre kerül a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 24/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelet.
Eplény, 2018. december 10.

Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.
§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.
§-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, mint közös
önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja
2019. évben 45 000 forint.

2. §

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára
a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

3. §

Az illetmény bankszámlára való utalása esetében a köztisztviselő
többletköltségét Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeggel ellentételezi
az alábbiak szerint:
a) Az 1-6 havi ellentételezés összegét június hónapban, a hónap utolsó
napjáig, a 7-12 havi ellentételezés összegét december hónapban, a
hónap 20-ig a Polgármesteri Hivatal a köztisztviselő bankszámlájára
utalja át.
b) Abban az esetben, ha a köztisztviselő jogviszonya év közben megszűnik,
az ellentételezést időarányosan, a jogviszony megszűnésének napján kell
átutalni a köztisztviselő bankszámlájára.
c) Azt a köztisztviselőt, aki év közben a bankszámlára történő utalásról
lakcímre történő utalásra tér át, az időarányos rész illeti meg.

4. § (1) A Polgármesteri Hivatalba foglalkoztatott köztisztviselő, közszolgálati
ügykezelő, munkavállaló visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő
juttatásban részesülhet. A juttatások a következők lehetnek:
a) illetményelőleg,
b) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
(2) A juttatások mértékének, feltételeinek, az elbírálás és az elszámolás
rendjének, valamint a visszatérítés szabályainak megállapítására a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályai az irányadóak.
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5. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
köztisztviselők illetményalapjáról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelete

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
szóló .../2018.(...) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
II.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló.../2018.(...) önkormányzati rendelet tervezetében
(továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A Tervezet társadalmi hatásai:

Nincs közvetlen társadalmi hatása.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet elfogadása a korábbi évhez képest többletterhet nem
jelent.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem
keletkeztet.

2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján indokolt a rendeletalkotás,
továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályai
szerint önkormányzati rendeletben kell rögzíteni egyes, a közszolgálati
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tisztviselőket, illetve egyes esetekben ügykezelőket, munkavállalókat megillető
kedvezményt, juttatásokat.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
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