
 

 

RENDELETTERVEZET 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2020. (XI. .) önkormányzati rendelete  

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti- 

hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el: 

1. § E rendelet személyi hatálya az Enyingi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal) köztisztviselőire terjed ki. 

 

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2021. évben az alábbiak szerint jogosult 

illetménykiegészítésre: 

 

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult, 

 

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult. 

 

3. §  (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 19/2019. (XII.30.) önkormányzati 

rendelete. 

 

Enying, 2020.  

Viplak Tibor dr. Bodor Katalin 

polgármester jegyző  

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2020. November 20-24. napjáig a Polgármesteri Hivatal 

honlapján megtörtént. 

A tervezettel kapcsolatban bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

Enying, 2020.  

 

Kihirdetve: 2020.  

 

dr. Bodor Katalin 

jegyző  

  



 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 

18. §-A ALAPJÁN 

 

1. § - hoz: 

A rendelkezés megállapítja a rendelet személyi hatályát. 

 

2. § - hoz: 

A rendelkezés megállapítja felsőfokú iskolai végzettség, valamint középiskolai végzettség esetén a 

köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés alapilletmény százalékában kifejezett mértékét. 

 

3. § - hoz: 

A rendelkezés meghatározza a hatályba lépést és rendelkezik a hatályon kívül helyezendő 

jogszabályról. 

 

Enying, 2020. november 13. 

 

 

 

 

dr. Bodor Katalin 

jegyző  

 

  



 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

TÖRVÉNY 17. §-A ALAPJÁN 

 

A tervezett jogszabály 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

A jogszabálynak szűk körű társadalmi hatása van, mivel személyi hatálya az Enyingi Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőire terjed ki, közvetlen gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása 2021. évben 

jelentkezik, mely előre láthatólag a 2017-2020. évivel megegyező mértékű kiadást jelent. 

 

b) környezeti és egészségi következményei 

 

A jogszabálynak közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

A jogszabályváltozásnak nincsen jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása, a jelenlegi 

személyi állománnyal ellátható. 

 

d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 

 

A rendelkezés megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után, valamint 

törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor. 

 

e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához nincs szükség a rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket megváltoztatására. 

 

 

dr. Bodor Katalin 

jegyző  

 

 

 


