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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § 
(3)-(5) bekezdésének rendelkezései szerint: 
„(3) 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 érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%. 
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is 
megállapíthatóak.” 
 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú iskolai végzettségű, 
valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2003. 
(VII.29.) KKÖT. rendelete (a továbbiakba: KKÖT. rendelet) alapján a Hivatal valamennyi 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője, és valamennyi középiskolai végzettségű 
köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult 2003. 
július 1. napjától. 
 
Az illetménykiegészítést a Kttv. fenti rendelkezése alapján tárgyévre lehet megállapítani, ez a 
tárgyévi költségvetési rendeletben került eddig szabályozásra (2017. évben is) az 
alapilletmény 10%-ának megfelelő mértékben, összhangban a KKÖT. rendelettel.  
 
Tekintettel arra, hogy a KKÖT. rendelet még a régi Ötv. és Ktv. felhatalmazó rendelkezései 
alapján került megalkotásra, illetve arra, hogy a Kttv. alapján tárgyévre lehet megállapítani az 
illetménykiegészítést, szükséges a szabályozási tárgykört illetően egy új rendeletet alkotni és 
a KKÖT. rendeletet hatályon kívül helyezni. 
 



Mivel az illetménykiegészítés mértéke és a jogosultak köre nem változik a KKÖT. rendelet 
rendelkezéseihez képest, az új rendelet megalkotása az illetménykiegészítéssel kapcsolatban 
érdemi változást nem eredményez. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről a mellékelt tervezet szerint alkossa meg rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2017. (______) önkormányzati rendelete 
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

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

1. § 
 
A rendelet hatálya a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 

2. § 
 

A képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2017. évre 
illetménykiegészítést állapít meg. 

3. § 
 
Az illetménykiegészítés egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek és egységesen valamennyi érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőnek az 
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú 
iskolai végzettségű, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 16/2003. (VII.29.) KKÖT. rendelete. 
 
 
Szegvári Ernőné sk.        Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. _________________ 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

______/2017. (______) önkormányzati rendelethez 
 
 
Társadalmi hatás:  
Nem releváns. 
 
Gazdasági hatás:  
Nem releváns. Az illetménykiegészítés mértéke (egységesen 10%) és a jogosultak köre nem 
változik. 
 
Költségvetési hatás:  
Nem releváns. Az illetménykiegészítés mértéke (egységesen 10%) és a jogosultak köre nem 
változik. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények:  
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 

Kiszombor, 2017. február 23. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
______/2017. (______) önkormányzati rendelethez 

 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú iskolai végzettségű, 
valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2003. 
(VII.29.) KKÖT. rendelete (a továbbiakba: KKÖT. rendelet) alapján a Hivatal valamennyi 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője, és valamennyi középiskolai végzettségű 
köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult 2003. 
július 1. napjától. 
 
Az illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. 
§ (3)-(4) bekezdése rendelkezései alapján tárgyévre lehet megállapítani, ez a tárgyévi 
költségvetési rendeletben került eddig szabályozásra (2017. évben is) az alapilletmény 10%-
ának megfelelő mértékben, összhangban a KKÖT. rendelettel.  
 
Tekintettel arra, hogy a KKÖT. rendelet még a régi Ötv. és Ktv. felhatalmazó rendelkezései 
alapján került megalkotásra, illetve arra, hogy a Kttv. alapján tárgyévre lehet megállapítani az 
illetménykiegészítést, szükséges a szabályozási tárgykört illetően egy új rendeletet alkotni és 
a KKÖT. rendeletet hatályon kívül helyezni. 
 
Mivel az illetménykiegészítés mértéke és a jogosultak köre nem változik a KKÖT. rendelet 
rendelkezéseihez képest, az új rendelet megalkotása az illetménykiegészítéssel kapcsolatban 
érdemi változást nem eredményez. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 

 
 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyző 


