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A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapításáról

 
Nagyecsed  Város  Polgármestere  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott  feladatkörében eljárva,  a  Magyarország 2021.  évi  központi  költségvetéséről
szóló  2020.  évi  XC.  törvény  61.  §  (6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a
döntéshozatalt  biztosító,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  eljárva  a
következőket rendeli el:

 
1.  §  A  Nagyecsedi  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselőkre
vonatkozó illetményalap 2021 évben 60.700.- Forint.

2. § (1) A rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

3. § A rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

   Kovács Lajos                                   Dr. Bölcsik István 
   polgármester                                jegyző



INDOKOLÁS

A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapításáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 58. § (6)
bekezdése lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletben a törvényben megállapítottnál
magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Ezt a célt szolgálja a Javaslat.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet meghatározza a köztisztviselői illetményalapot.

2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

3.§-hoz

Hatályvesztő rendelkezést tartalmaz



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapításáról szóló rendelet tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  –a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű_  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit.  Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által  előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  Miniszteri  rendelet  rendelkezhet
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogszabály elmaradásának várható 
következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.”

Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

1.) Társadalmi,  gazdasági,  költségvetési  hatásvizsgálat:  a  rendelet  a  köztisztviselői
illetmények  értékállóságát  biztosítja,  költségvetési  szempontból  többletkiadással  jár,
melynek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 

2.) Környezeti  és  egészségi  következményeinek  hatásvizsgálata:  környezeti  és  egészségi
következmények nincsenek.

3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet alkalmazása egyszeri
adminisztrációs terhet jelent a munkaokmányok módosítása miatt.

4.) Jogszabály  megalkotása  szükségességének,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeinek  vizsgálata:  a  rendelet  megalkotása  nem  törvényi  kötelezettség
azonban  annak  elmaradása  a  köztisztviselői  illetmények  reálértékének  csökkenését
okozza.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel:
a rendelet módosításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosított.


