
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(XI..) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, a 234. § (4) 

bekezdésében, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. § A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

”2. §  

(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.” 

 

2. §E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

 

 

 …………………………………. ………………………………………  

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Vaszar, 2015. ……. 

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

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”. 

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A Tervezet új adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának szükségességét az határozza meg, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény 234. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben 

egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre 

állapíthatja meg az illetménykiegészítést. 

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján 

a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat 

törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási 

(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. 

c) 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. Pénzügyileg évek óta azonos mértékű ezen 

illetménykiegészítés, ezáltal új többletköltséget nem jelent. 
  



 

Indokolás 

 

1. § Mivel az illetménykiegészítés 2014. évre volt megállapítva, így szükségessé vált a 

folyamatosan történő megállapítás. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 


