
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője    Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.    Fax: 85/501-055 
 

 11. számú előterjesztés  

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2015. (I. ...)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról  szóló  

26/2002.(XII. 20.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezése alapján a következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
Hatályát veszti a a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról  szóló 26/2002.(XII. 20.) számú önkormányzati rendelet. 
 

2. §. 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………… 
 Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 
 Polgármester Jegyző 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Ügyiratszám:951/1/2015.        
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Ügyintéző: dr. Csoszó Nikolett     11. számú előterjesztés 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról  szóló  
26/2002.(XII. 20.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2015. (I…..) 

önkormányzati rendelet 
 
 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42.§ (3) bekezdése 
kimondta, hogy az „önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot évente 
rendeletben köteles - a helyi érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás, valamint 
az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével - megállapítani úgy, 
hogy az nem haladhatja meg az államigazgatásban érvényes, központilag megállapított 
illetményalap mértékét, illetve annál legfeljebb 10% ponttal lehet alacsonyabb, és nem 
lehet kisebb a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított előző évi 
illetményalapnál.” 

Ezt a rendelkezést a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2003. évi XLV. törvény 2003. július 1-jétől hatályon kívül helyezte. Ezután a 43.§ (1) 
bekezdése alapján a központi költségvetés állapította meg az illetményalapot. 

 
2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi 

CXCIX. törvény, amelynek 132. §-a kimondja, hogy „az illetményalap összegét évente az 
állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, 
mint az előző évi illetményalap.” 

 
Fent hivatkozott rendelkezésekből kifolyólag az önkormányzat illetményalap 

meghatározásáról szóló rendelete jogalapját vesztette, így annak hatályon kívül helyezése 
vált szükségessé, amely jelen rendelettel meg is történik. 

 
2015. január 14. 
 
 …………………………… 
 Bödőné Dr. Molnár Irén 
 Jegyző 

 

  



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 26/2002.(XII. 20.) számú 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A települési hulladék kötelező elkülönített gyűjtése 
elősegíti a köztisztasági és közegészségügyi 
szabályok érvényesülését, a természeti és épített 
környezet fokozottabb védelmét. 
Az újrahasznosítás következtében gazdasági hatása 
is előnyös. 
 

Nincs. nincs Nem keletkeztet 
adminisztratív terhet. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
amelynek 132. §-a kimondja, hogy „az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.” 
Ezen rendelkezés alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 26/2002.(XII. 20.) számú 
rendelet jogalapját vesztette. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet a rendelet hatályon kívül helyezésének szükségessége okán, mivel egy magasabb szintű jogszabály 
szabályozza az adott tárgykört. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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