
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2020. február 25-én tartandó rendkívüli ülésére. 
 

 

Tárgy: Izsák Város Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztisztviselők 2020. 

évi illetményalapjának meghatározásáról  

  

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Az előterjesztett anyag tartalmazza az előterjesztés tárgya szerinti önkormányzati rendeletet. 

 

I. 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kedvezményezett) 

2/2019.(01.23.) számú határozata értelmében a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható 

támogatásra című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 

Belügyminisztérium, mint Támogató a BMÖGF/490-22/2019. számon kiállított támogatói 

okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint támogatásban részesített. A 

Támogató 16 240 000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Kedvezményezett 

részére.  
  

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó köztisztviselő 

illetményalapot 59000 Ft összegben állapította meg.  

 

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. 

számú melléklet I. 1. (a) alpontja tartalmazza, települési önkormányzatok működésének 

támogatását, melynek összege 5 450 000 forint/fő év. 

 

A támogatási összeg 2020. évi növekedése tartalmazza a 2019. évben pályázott összeget 

100%-ban. 

 

II.  

A törvény által biztosított normatíva összeg lehetőséget biztosít arra, hogy Izsák Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozó köztisztviselő illetményalapot 2020. 

évre is 59000 Ft összegben állapítsa meg.  

 

  Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztisztviselői illetményalap kizárólagos forrása a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti 

települési önkormányzatok működésének támogatása. Az előterjesztésben jelzett 

köztisztviselői illetményalap megállapításával anélkül nyílik lehetőség a Központi 

költségvetés által már megítélt támogatási összeg teljes felhasználására, hogy a Képviselő-

testület döntésével Izsák Város költségvetésének kiadási oldalát terhelné. 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására. 

 

Izsák, 2020. február 25. 

Kutas Tibor 

polgármester 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Izsák Város Képviselő-testületének a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának 

megállapításáról szóló __/2020. (II. 25.) önkormányzat rendelethez 

 

I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tv.) 58. § (6) bekezdésében lehetőséget biztosít arra, hogy a Tv. 58. § (1) 

bekezdésében megállapított illetményalapnál - amely a 2020. évben 38 650 forint- a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai 

terhére – a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Tv. 

58. § (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az 

illetményalapot.  

A jogszabály megalkotásával érhető el Izsák Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának Tv. által biztosított szintű 

emelése.  

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásának eredményeként megvalósítható bérrendezés kizárólagos forrása a 

Tv. 2. melléklet I. 1. a) pontjában a települési önkormányzatok működésének támogatására 

meghatározott összeg. A jogszabály elfogadása Izsák Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésére negatív költségvetési hatást nem gyakorol, hiszen központi költségvetési 

forrásból biztosított támogatás kerül felhasználásra kizárólag. 

  

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai: 

Nem releváns.  

 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

  

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 

Nem releváns. 

 

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadásának hiányában az illetményalap a 

2019. évi költségvetési évben meghatározott illetményalaphoz képest jelentős mértékben 

csökkenne.  

 

Izsák, 2020. február 20. 

 

 

 

dr. Nagy Attila Egon 

jegyző 
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Izsák Város Képviselő-testületének __/2020. (II. 25.) önkormányzat rendelete 

 

 

a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

  

  

  

  

Kihirdetve: 2020. február 25.   
   
  dr. Nagy Attila Egon 

jegyző 
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Izsák Város Képviselő-testületének __/2020. (II. 25.) önkormányzat rendelete a 

köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról  

 

Izsák Város Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre. 

2. § 

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők esetében az 

illetményalap mértéke a 2020. évben 59000,- Ft összegben kerül meghatározásra. 

3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezései 2020. 

január 1. napjától 2020. december 31. napjáig alkalmazandók. 

 

Izsák, 2020. február 25. 

 

Kutas Tibor 

polgármester 

Dr. Nagy Attila Egon 

jegyző 
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