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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére  
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet elfogadása tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § 
(3)-(4) bekezdése alapján a felsőfokú és a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére 
adható illetménykiegészítést a képviselő-testület tárgyévre állapíthatja meg. 
 
A Kttv. a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét helyi önkormányzatok 
esetében az alábbiak szerint szabályozza: 
 
„234. § ….,(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, melynek 
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%. 
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is 
megállapíthatóak.”…  
 
A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-
tervezetben az illetménykiegészítés mértékét az alábbiak szerint javaslom elfogadni: 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évre megállapítandó 
illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a. 
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évre megállapítandó 
illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
rendelettervezet elfogadására. 
 
 
Kiskunhalas, 2018.január 17. 
 
 
 
       Fülöp Róbert s.k. 
 
 
 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló …/2018. (I.25.) önkormányzati 

rendelethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

• Társadalmi hatás: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

• Gazdasági hatás: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

• Költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet költségvetési vonzata Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetébe beépítésre kerül. 

• Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti következményei nincsenek. 

• Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi következményei nincsenek. 

• Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A tervezetnek adminisztratív 
terheket befolyásoló hatása minimális. 

• A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
előírja a rendelet megalkotásának kötelezettségét, amennyiben a képviselő-testület 
illetménykiegészítést hagy jóvá. 

• Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 ……/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete  

a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének 
megállapításáról 

 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.  
 
 

2. § 
Köztisztviselői illetménykiegészítés meghatározása 

 
A Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2018. évre egységesen, az 
alapilletményük 10 %-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.  
 

3. § 
Záró rendelkezés 

 
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A jelen rendeletben foglaltakat 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.  

 
(3) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról 
szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Kiskunhalas, 2018. január 25. 
 
 
 
/:Fülöp Róbert:/        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester            jegyző  
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént.  
 
Kiskunhalas, 2018. január 26. 
 

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
     jegyző 


