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1. 

ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. március 14-i ülésére 
  

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 

 Az előterjesztést  készítette:          Muhariné Mayer Piroska 
             aljegyző                                                                                 

   

  

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Önkormányzati Bizottság 

  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

  

 

   

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  ------  

                            

 

 

        dr. Balogh László s.k. 
                jegyző  
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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. március 14-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Üsz.: LMKOH/319-7/2019. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. január 16-án megjelent a Belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására című pályázat pályázati felhívása. A pályázat célja, hogy „ a pályázat keretében 
lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is, hogy a 
köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménye megemelésre kerüljön.” 
 
A Képviselő-testület 2019. január 17-i ülésén ehhez kapcsolódóan úgy döntött 1/2019. (I.17.) 
határozatával, hogy  
 

 Pályázatot nyújt be a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali 
létszámára vonatkozóan a belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. 
pontja szerint kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra.  

 Vállalta, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalapot 2019. évre (2019. január 1-jétől 
kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest emelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban 
állapítja meg nyertes pályázat esetén. 

 
A pályázat benyújtása 2019. január 21-én megtörtént, a pályázatot befogadták, hiánypótlásra 
nem került sor, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 2019. február 
26-án kiadott támogatói okirat alapján. 
 
A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
A pályázathoz kapcsolódó szakmai útmutató 17. pontja alapján „ Az illetményalap 
emeléséről szóló önkormányzati rendeletet javasolt a költségvetési rendelet megalkotásával 
egyidejűleg, legkésőbb 2019. március 15-ig megalkotni.” 
 
Figyelemmel a pályázati útmutatóban foglaltakra javasolom, hogy az illetményalap 
emelésének a tárgyban jelzett önkormányzati rendelet módosításával tegyen eleget 
önkormányzatunk. A pályázati útmutató és a pályázati kiírás is tartalmazza, hogy az 
önkormányzat rendeletének visszamenőleges hatályúnak kell lenni, az illetményalapot 2019. 
január 01-től kezdődően kell meghatározni legalább 46.380.- Ft-ban.    
 
A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 
 (A részletes indokolásban dőlt betűvel jelzem az előterjesztői indokolást, míg álló 
betűtípussal a vonatkozó jogszabályi hátteret.) 
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A rendelet-tervezet 1. § indokolása  
 

A Kvtv 60. § (1) és (6) bekezdése alapján:  
 
„(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 

illetményalap 2019. évben 38 650 forint.” 
 
„(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az 

önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi 
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 
Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez 
esetben sem fizethető.” 

 
Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, melyet az önkormányzat 1/2019. (I.17.) határozatában foglalt 
kötelezettségvállalásra tekintettel fel kell emelni minimum 46.380.- Ft-ra.   
 
A rendelet-tervezet 2. §-ának  indokolása  
 
Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 9. § kiegészítése vált szükségessé a  Kvtv 60. § (6) 
bekezdése és az 1/2019. (I.17.) önkormányzati határozattal tett pályázati kötelezettségvállalás 
alapján, melyre tekintettel az illetménylapot 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti 
időszakra kell megállapítani.    
 
A rendelet-tervezet 3. §-ának  indokolása  
 
A Jszr. 50. §-a rendelkezik a jogszabály logikai egységeinek sorrendjéről, ezen belül is a (2) 
bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy a jogszabály tervezete az alábbi sorrendben a következő 
logikai egységeket tartalmazhatja: 
„d) záró rendelkezések, ezen belül 
da) törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet tervezete esetében 
felhatalmazó rendelkezések, 
db) hatályba léptető rendelkezések, 
dc) átmeneti rendelkezések, 
de) törvény tervezete esetében a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló 
rendelkezések, 
df) a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések, 
dg) módosító rendelkezések, 
dh) hatályon kívül helyező rendelkezések, 
di) a hatályba nem lépésről szóló rendelkezések.” 
 
A rendelet-tervezet 3. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk a pályázati eljárás 
határidőire figyelemmel.  
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
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hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A rendelet-tervezetet elfogadásával lehetővé válik a központi szinten 2008. január 01. óta 
nem emelt köztisztviselői illetményalap 2019. évre vonatkozó rendezése, ami a hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők anyagi helyzetét legalább a 2019-es évre valamelyest 
rendezi. A bérpályázat nagymértékben lefedi a béremelés fedezetét, ami 
önkormányzatunk számára segítség, ugyanis e pályázati lehetőség nélkül nem tudná az 
önkormányzat megemelni vagy nem ilyen mértékben az illetményalapot és azt is 
valamely más feladat rovására tudná megtenni.     
  

2. Környezeti és egészségi következményei:  
 
A jövedelem emelkedése biztonságosabb, kiszámíthatóbb pénzügyi helyzetet teremt a 
dolgozók részére, ami nagymértékben pozitívan befolyásolhatja egészségi körülményeiket 
az anyagi bizonytalanság okozta stressz csökkenése által. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazást arra, hogy 2019. évre az 
illetményalapot a Kvtv. 60. § (1) bekezdésében foglaltakhoz képest magasabb összegben  
állapítsa meg. A Képviselő-testület 1/2019. (I.17.) önkormányzati határozatában 
kötelezettséget vállalt a 46.380.- Ft illetményalap meghatározására. A rendelet-tervezet 
ezen összegű illetményalap szabályozását tartalmazza 2019. évre. Az illetményalap 
módosítása nélkül nem rendezhetők a köztisztviselői bérek és nem tesz eleget az 
önkormányzat a költségvetési törvény alapján benyújtott kiegyenlítő bérrendezési alap 
pályázat pályázati feltételeinek. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2019. február 26. 
 
 
 

Basky András sk. 
      polgármester 
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Rendelet-tervezet   
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w  
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. 
melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 
Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében 
eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    

[(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület)] 

„ a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban,” 
 
[állapítja meg.] 

2. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:   

„(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2019. január 1-től 2019. 
december 31-ig kell alkalmazni.” 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.  

 
Basky András       dr. Balogh László  
 polgármester      jegyző 

 
A kihirdetés napja: 2019. …………. 
 

 dr. Balogh László  
jegyző 


