
Előterjesztés 

 

Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 
 

1. előterjesztés száma: 275/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: rendelettervezet 

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 Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Általános Indokolás 

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 

7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendeletében meghatározta a polgármesteri hivatalban dolgozó 

köztisztviselők illetményalapját (50.000,- Ft). 

A Kvtv. értelmében az illetményalapot mindig az adott évre vonatkozóan kell megállapítani 

önkormányzati rendeletben, azaz jövő évre 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Bicskei Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 

részére az illetményalap 2020. évre történő megállapításának önkormányzati rendeletbe 

foglalását. 

 

 

 



Részletes indokolás 

1. §-hoz: személyu hatályt megállapító rendelkezés 

2. §-hoz: illetményalap összegét megállapító rendelkezés 

3-4. §-hoz: hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelettervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 

17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben volt 

illetményalap emelés, így elmaradása bércsökkenést eredményez. 

 

Környezeti, egészségügyi hatás:  
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

A közszolgálati tisztviselők magasabb összegű illetményalapjának megállapítása 

elmaradásának következményeként a köztisztviselők elvándorlása megállítható. 

 
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek adottak, e vonatkozásában többlet terhek nem merülnek fel. 

 

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

megalkotására. 

Bicske, 2019. november 25. 

      Tisztelettel:  

Bálint Istvánné  

    polgármester 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a ……/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. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napjától lép hatályba. 

4. § Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselői 

illetményalapról szóló 7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete. 

 

     Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                                            jegyző                                                                       

 

 

 

 

 


