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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján alkotta meg a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.), mely a 1. §-ában szabályozza a köztisztviselők illetményalapját.   
 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kktv.) 62. § (1) bekezdése értelmében, a Kttv. 132. §-a szerinti 
illetményalap – 2022. évben is, arcátlan módon 2007. óta változatlanul – 38 650 forint, 
amelytől eltérően, a Kktv. 75. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a képviselő-testület 
magasabb összegű illetményalapot állapíthat meg.  

Az Ör. szerint az illetményalap mértéke 50 000 forint, amelynek 7,4%-os emelésére 
teszek javaslatot. A módosítás elfogadásával az illetményalap mértéke, 2022. március 
1. napjától, 53 700 forint lenne. Az illetményalap mértéke utoljára 2021. évben 
változott. A KSH által közölt 2021. évi fogyasztói árindex 5,1%. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjen.  
 

 

Eplény, 2022. február 09. 

 

 

  

                                                                              Fiskál János 
 

 
 
 

  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes 

kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a jogalkotásról 
szóló CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. 
§ tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában 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:” 
 

2. §  
 

Az Ör. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, mint közös 
önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja, 2022. március 
1. napjától, 53 700 forint.” 
 

3. §  
 

Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.  
 

 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 

 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes 

kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez 
 

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 jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

(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, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben 
(a 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 

 
A tervezet társadalmi hatásai:  
A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. 

  A tervezet gazdasági hatásai:  
A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.  

 A tervezet költségvetési hatásai:  
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs. 



b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye 
nincs. 

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A tervezet további jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 

A rendeletmódosítás lehetőségét Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapozza meg.  

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a módosítással járó többletforrás 
a 2022. évi költségvetésben biztosított.   

 
  



Indokolás 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes 

kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

I. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 

 
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, és az álláspontját az indokolás 
közzétételéről.   

(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. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 
rendelkezik. 

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály 
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

 
II. 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak 
szerint összegezhetők: 
 
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, 

szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak 
ismertetése 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, alkotta meg a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.), mely a 1. §-ában szabályozza a köztisztviselők illetményalapját.   
 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kktv.) 62. § (1) bekezdése értelmében, a Kttv. 132. §-a szerinti 
illetményalap – 2022. évben is, 2007. óta változatlanul – 38 650 forint, amelytől 



eltérően, a Kktv. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a képviselő-testület magasabb 
összegű illetményalapot állapíthat meg.  

Az Ör. szerint az illetményalap mértéke 50 000 forint, amelynek 7,4%-os emelésére 
teszek javaslatot. A módosítás elfogadásával az illetményalap mértéke, 2022. március 
1. napjától, 53 700 forint lenne. Az illetményalap mértéke utoljára 2021. évben 
változott. A KSH által közölt 2021. évi fogyasztói árindex 5,1%. 

 
2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága 

 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, 
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen 
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. 
 

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 
összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 

 
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  

 
 


