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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a
rendelettervezetet az alábbiak szerint indokolom.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
költségvetési tv.) 59. § (6) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2018. 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”.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (I. 26.) önkormányzati
rendeletében határozta meg a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapot. Az 1. §
alapján „a rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, a Pásztó
Városi Önkormányzat tisztségviselőire”.
A rendelet 1.§-át módosítani szükséges, mivel nem felel meg a hatályos törvényi előírásnak.
Adott rendelkezés a költségvetési törvényben megfogalmazottak alapján csak a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazható.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A módosítással érintett rendelet 1. §-ában a mondat második részének hatályon kívül
helyezésével – az általános indokolásban megfogalmazottakra tekintettel – az illetményalap
emelésével érintettek köre személyi hatályának szűkítése.
2.§
Hatályba léptető rendelkezés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelettervezet
elfogadásával döntsön a módosításáról.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet
tájékoztatni kell.
Pásztó, 2018. október 9.
Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018.(…….) önkormányzati rendelete a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői
illetményalapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendeletnek kifejezett társadalmi-gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatása: A költségvetésre való hatása nincs.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezet és egészségi következményei nincsenek.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A jogszabály az eddigitől eltérő adminisztratív terheket nem ró a végrehajtókra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, módosítása szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához, a végrehajtásához a tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.
Pásztó, 2018. október 9.

dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
………/2018. (……..) önkormányzati rendelete
a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
költségvetési tv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:

1. §
A 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2018. (I.26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban R1.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. 01. 01-től
visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Pásztó, 2018. október 9.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

