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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartandó ülésére 
 

Tárgy: Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásáról 

rendeletalkotás. /Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző/ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A Képviselő-testület által adható illetménykiegészítés 

A Képviselő-testület által rendeletben megállapítható illetmény-kiegészítésre vonatkozó 

szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 234. § (3), (4) bekezdése tartalmazza, amely a következőképpen rendelkezik: 

- az illetménykiegészítés tárgyévre vonatkozik, 

- a megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végén megszűnik, 

- az illetménykiegészítés szabályait nem lehet alkalmazni az ügykezelőkre, 

- az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 

alapilletményének legfeljebb 20%-a a helyi önkormányzatoknál, 

- az illetménykiegészítés mértéke a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 

alapilletményének 20%-a helyi önkormányzatnál. 

- a KÖH-ben alkalmazott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére a KÖH 

tagönkormányzatai illetménykiegészítésként maximum az alapilletmény 30%-os mértéke 

állapítható meg. 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi l. törvény szerint: „A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 

2019. évben 38 650 forint.” 

 

A közszférában 2009 óta (!!!) nem volt illetményalap emelés,  a feladatok folyamatosan 

nőnek, és az államtól kapott normatíva lehetővé teszi ezen juttatás nyújtását a munkatársak 

részére.  

 
A köztisztviselői illetményalap alakulása  
  
  

Év 
Köztisztviselői 

illetményalap (Ft) 

2001 30600 

2002 33000 

2004 33000 

2005 35000 

2006 36800 

2007 36800 

2008 36800 

2009 38650 

2010 38650 

2011 38650 

2012 38650 

2013 38650 

2014 38650 

2015 38650 
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2016 38650 

2017 38650 

2018 38650 

2019 38650 

  
2. Bankszámla költségeihez való hozzájárulás 

 

A Kttv. 143. §-a alapján: „ (1) A kormánytisztviselőt az e törvény 131-142. §-a alapján 

megillető illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő 

átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés 

kézbesítése útján történik. 

(2)  A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a 

központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás 

adható. 

(3)  A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben 

történő kifizetésének a költségét.” 

 

A bankszámla-hozzájárulás fizetésének lehetőségét, illetve a Képviselő-testületet e körben 

megillető rendeletalkotási felhatalmazását a jogalkotó a közszolgálati tisztviselőket terhelő, a 

bankszámla fenntartásához kapcsolódó költségek enyhítésére teremtette meg. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 226. § (7) bekezdés alapján „A képviselő-testület 

hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla 

hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon 

és mértékben nyújtható.” 

 

A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását! 

 

Vámosszabadi, 2019. január 9. 

 

 

 

Domjánné dr. Fehérvári Diána s. k. 

aljegyző 
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Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2019. (I. 25.) önkormányzati  rendelete 

a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

illetmény kiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és a 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva – a következőket rendeli el. 

1. §  

E rendelet hatálya kiterjed Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre. 

2.  §  

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2019. január 1. és 2019. december 31. napja között 

a)  felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10%-a, 

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10%-a.  

(2)   A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik. 

3. § 

(1) A köztisztviselő havonta bankszámla hozzájárulásra jogosult az éves költségvetési 

rendeletben meghatározott mértékben. 

(2) A félévente fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2019. évben 1000-Ft/hó, melyre a 

köztisztviselő 2019. január 1. napjától jogosult. 

      4. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától 

visszamenőleg kell alkalmazni. 

 

 

 Ambrus Gellért  dr. Hajnal Jenő 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: Vámosszabadi, 2019. január 24.       

 

  dr. Hajnal Jenő  

  jegyző  


