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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. évben alkotta meg az 
8/2001.(XII.10) számú önkormányzati rendeletét, melyben a köztisztviselők szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásait, valamint szociális és kegyeleti támogatását szabályozta. 
 
A magyar közigazgatás – Magyary programban lefektetettek szerint – új alapokra helyezése 
olyan új törvények megalkotását tette szükségessé, mint Magyarország Alaptörvénye, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv), valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv). 
 
Az említett törvények gyökeres változást eredményeztek a közigazgatásban, azon belül az 
önkormányzati igazgatás területén. E változások indokolják, hogy Sárpilis Község Képviselő-
testülete az új törvények, illetve az új törvények adta felhatalmazás alapján a Hivatal 
közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyával kapcsolatosan új rendeletet alkosson. 
Az önkormányzati rendelet megalkotása a Kttv. 237.§-ában adott felhatalmazáson alapul, 
mely az adható juttatások körét határozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Bátai Közös Önkormányzati 
Hivatal közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelkezéseket 
fogadja el. 
 
Sárpilis, 2014. január 23. 

 
 

                                        Antal Zsolt 
                                        jegyző 

 
 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati 
rendelethez 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat 
megállapításai a következők:  
  

I. A tervezett jogszabály hatásai:  
 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  
 
- társadalmi hatása: a Hivatal aktív köztisztviselőinek megbecsülését fejezi ki a képviselő-
testület a rendeletben szabályozott juttatások és támogatások nyújtásával, mely végső soron a 
társadalmi megbecsülést is kifejezi;  
 
- gazdasági hatása: jelentéktelen, 
 
- költségvetési hatása: a juttatások és támogatások keretösszegét a Hivatal költségvetésének 
kell tartalmaznia. 
 
b) környezeti és egészségi következmények:  
 - nincsenek   
 
 c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
a Hivatal éves költségvetésében megállapított juttatások felhasználásával kapcsolatban a 
közös önkormányzati hivatalnak el kell látnia a kifizetéssel járó adminisztrációs feladatokat, 
nyilvántartási feladatokat.  
  

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  

 
 - a rendelet megalkotása kötelező (közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. 
törvény 237. §-a alapján),  
 
 - a rendelet elmaradásának következménye: mulasztásos törvénysértés  
  

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
 - a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  
 - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.  
 - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
 - pénzügyi feltétel: a képviselő-testület dönt a tárgyévi keretösszegről.  
 


