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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
Képvisel
2019. február 15.-i ülésére

2. napirendi pont
tisztvisel k 2019. évi illetmény alapjáról szóló rendelet
Tárgy: A közszolgálati tisztviselők
elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
testület!
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
költségvetésér l szóló 2018. évi L törvény 59. § (6)
bekezdése alapján lehetősége
ősége van a helyi önkormányzat képviselőképvisel -testületének, hogy
rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület
testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselők
köztisztviselő vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről
tisztvisel
szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 132. §-a
§ szerinti illetményalaptól - a 2019. évben 38 650 forint –
eltérően
en magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.
A Képviselő-testület
tület élve a költségvetési törvény adta lehetőséggel
lehet séggel 2017. és 2018. években
az illetményalapot 40.000 forint összegben határozta meg önkormányzati rendelettel.
Javaslom, hogy a 40.000 forint illetményalapot 2019. évben is határozzuk meg.

Tisztelt Képviselő-testület,
testület, kérem az előterjesztést
el terjesztést megvitatni és a rendelet-tervezet
rendelet
elfogadni szíveskedjenek.
Dörgicse, 2019. január 31.
Jánó Levente
polgármester
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Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(…...) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 40.000.- Ft-ban
állapítja meg.

2. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti

Jánó Levente

dr. Tárnoki Richárd
címzetes

polgármester
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főjegyző

Hatásvizsgálat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(…...) önkormányzati rendeletéhez
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek
ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény lehetőséget ad a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalaptól a 2019. évben 38 650 forint – eltérően, magasabb összegű illetményalap megállapítására, mellyel
biztosítható az előző évinek megfelelő mértékű illetmény biztosítása.
Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az illetményalap kevesebb lesz, mint az előző évi.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az illetményalap mértéke a 2018. évi mértéket nem haladja meg, ebből adódóan költségvetési
többlet igény nem jelentkezik.
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Indokolás
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(…...) önkormányzati rendeletéhez
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

Általános Indoklás

Dörgicse Község Önkormányzata élve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 59.§ (6) bekezdése adta lehetőséggel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalaptól - a 2019. évben 38 650 forint – eltérően, magasabb
összegben állapítja meg az illetményalapot.

Részletes Indoklás
1. §-hoz
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2019. évi illetményalapját
határozza meg.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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