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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

4/2019. (III.8.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a 2019. évi illetményalapról 
 

 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 1.§ A rendelet hatálya a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre terjed ki. 

 

 2.§ A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 46.380 Ft. 

 

 3.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2019. január 1-jétől 

kezdődően kell alkalmazni.  

  (2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9.§-a. 

  (3) Ez a rendelet 2020. január 1. napján hatályát veszti. 

 

 

Tolmács, 2019. március 8. 

 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2019. március  8-án 
 
  
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a 2019. évi illetményalapról szóló 
 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133.§-ban foglaltak szerint 
havonta illetményre jogosultak. A Kttv. 132.§-a rendelkezik arról, hogy az illetményalap összegét 
évente a Magyarország központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1)  bekezdése 
értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 
illetményalap 2019. évben 38 650 forint. 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. 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. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A rendelet a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre vonatkozik. 
 

2.§-hoz 

2019. évre az illetményalap a költségvetési törvényben szereplő 38.650 forinthoz képest 20 %-kal 
magasabb összegben, 46.380 forintban kerül megállapításra. 
 

3.§-hoz 

A rendeletet 2019. évre, azaz 2019. január 1-jétől megállapított illetményekre, 2019. december 31-ig kell 
alkalmazni. 


