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Előterjesztés
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 13-i nyilvános ülésére
Tárgy:

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló
rendelet megalkotásának megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018.
évi L. törvény (a továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét
évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint
az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2019. évre 38 650
forintban került meghatározásra.
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019.
évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja
meg az illetményalapot.
Nyirád Község Önkormányzata jogosult volt a pályázat benyújtására, és a Belügyminisztérium 2019.
február 25. napján kelt, BMÖGF/490-22/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően
6 112 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Támogatói Okirat alapján a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az illetményalapot 2019. évre
vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt
összegben, legalább 46 380 forintban kell megállapítani. A támogatást az önkormányzati hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó
szociális hozzájárulási adó kifizetésére kell felhasználni.
Kérem a Hivatal köztisztviselői részére 2019. január 1-jétől az illetményalapot 46 380 forintban
megállapítani, és a Kvtv. fenti rendelkezésének eleget téve Nyirád Község Önkormányzata Képviselőtestületének az illetményalap emeléséről szóló rendeletet megalkotni.
Előzetes hatásvizsgálati lap
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének … önkormányzati
rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelettervezet elfogadásával a képviselőtestület rendeletet alkot a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek

2)
3)
4)
5)
6)
7)

illetményalapjáról. A tervezetnek plusz költségvetési hatása nincs, mivel a 2019. évi
költségvetés összeállítása is tartalmazza az illetményalap emelésének fedezetét.
Környezeti következményei: Nincs.
Egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján a rendelet megalkotása kötelező.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A köztisztviselők részére
szabályozás hiányában folyósított illetményalap emelés jogsértést eredményezne.
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi,
rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.
A rendelettervezet indokolása

1. § Az illetményalap emelés időbeni hatályát és a mértékét állapítja meg.
2. § A hatályba lépés és hatályon kívül helyezés napjáról rendelkezik.
TERVEZET
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
… önkormányzati rendelete
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetményalapjáról
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország
Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek az illetményalapját
2019. évben 46 380 forintban állapítja meg.
2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2019. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
Nagy Gábor
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

Kérem a Képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet
elfogadására!
Nyirád, 2019. március 7.

