
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben (továbbiakban: Kttv.) 

kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2014. április 25-i ülésén megalkotta a 

köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendeletet. 

 

Ez többek között tartalmazza a köztisztviselői illetménykiegészítés mértékét. Mivel azt 

minden költségvetési évre külön kell megállapítani, javaslom 2020-ra a korábbi évekre 

alkalmazott mérték fenntartását. Ez a felsőfokú végzettségű munkatársak esetében 35 

%, a középfokú végzettségűek esetében 20 %. A törvény szerinti legmagasabb 

kiegészítés mértéke az előbbi csoport esetében 40 %, az utóbbi esetében 20 %. 

 

 

I. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 

juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 

juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:  

  

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

 

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, 

nem teremt hátrányosabb helyzetet. 

 

b) környezeti és egészségi következményei  

 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

 

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.  

 

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 

következményeinek vizsgálata:  



 

Az illetménykiegészítés eddigi mértéke az előző évihez képest nem változik a 

tervezett szerint. Ennek elmaradása a köztisztviselők illetményének 

csökkenését eredményezné. 

 

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

feltételek:  

 

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.  

 

II. A rendelet tervezete 

 

Vas Megyei Közgyűlés 

…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról  

és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 

4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 

juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 2020. évben az alapilletmény 

35%-ban, a középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének 

mértékét 20 %-ban határozza meg.” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. 

január 1-től kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 



 

 

Szombathely, 2020. február ... 

 

 

  

 

Majthényi László dr. Balázsy Péter 

elnök megyei jegyző 

 

 

III. Általános indokolás 

 

Az 1. § a Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének mértékét szabályozza. 

Ezt mindig az adott évre állapítja meg a közgyűlés, ezért 2019. december 31-ét 

követően a korábbi rendelkezés helyébe kell az újnak lépnie. 

A 2. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 

 

Szombathely, 2020. február 3. 

 

Majthényi László sk. 

 

 

 


