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ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és 
támogatásokról szóló 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következők rendeli el: 

1.§ 

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról szóló 26/2015. 
(XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az illetménykiegészítés 
„2.§ A képviselő-testület valamennyi köztisztviselőnek egységesen – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b) pontja, 
valamint a (4) bekezdése szerint – alapilletménye 20 % -a mértékéig – illetménykiegészítést állapít meg 
2020. évre. 

2.§ 

Jelen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2019. december … 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ő j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 

Ügyiratszám: K/2818/1/2019. 3. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes 

 juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása indokolása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e tárgykört érintően 2015. december 10-én tartott 
ülésén alkotott új rendeletet, a 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet megalkotásával. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése kimondja:  
„A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének  
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg 
egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.” 

A törvény fenti rendelkezése értelmében az illetménykiegészítést tárgyévre kell meghatározni. 
A tervezet az illetménykiegészítés 2020. évi megállapítását tartalmazza. 

Kéthely, 2019. december 2. 

Nagy Gáborné 
jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról 
szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények:

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hat

Egyéb  
hatás: 

A rendelet-tervezet a köztisztviselők számára eddig 
is nyújtott illetménykiegészítést szabályozza a 
tárgyévre.  

A rendelet többletkiadást nem 
keletkeztet, mivel az új 
rendelkezés a korábban 
hatályban lévő szabályozást 
emeli át. 

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotása jogszabályi előírásból eredő szükségesség.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi-felügyeleti eljárását vonhatja 
maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


