
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 
juttatásairól szóló  

10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 
juttatásairól szóló 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„10. § (3) A Megyei Önkormányzat rögzíti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) 
bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 
évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján az illetményalap (a továbbiakban: 
megyei illetményalap) 45.600,- Ft.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (4) A Megyei Önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel rögzíti, 
hogy a főjegyző, a vezetők és a köztisztviselők alapilletményét, valamint az 
illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat (mindaddig, míg a Kttv. 
132. §-ában megállapított illetményalap a megyei illetményalapot el nem éri) a 
megyei illetményalap figyelembe vételével kell megállapítani.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 10. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„10. § (6) A Rendeletnek a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelettel megállapított 
rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.” 
 

4. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (5) bekezdése. 



 
5. § 

 
A rendelet 2021. február 15-én 15:00 órakor lép hatályba. 

 
    
 

 
 Fehérvári Tamás dr. Baranyai Eszter 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2021. február 15. napján 13:00 órakor kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2021. február 15. 
 
 
 
  dr. Baranyai Eszter 
  megyei főjegyző 
 
 



INDOKOLÁS 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 
juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

Általános indokolás 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb 
juttatásairól szóló 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) tartalmazza a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, 
ügykezelőinek, és a Rendeletben meghatározott esetekben a Közgyűlés elnökének 
és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének díjazására és egyéb juttatására 
vonatkozó szabályokat. 
A köztisztviselők és ügykezelők illetményének megállapítása a Rendelet jelenleg 
hatályos szabályai értelmében úgy történik, hogy az alapilletmény az államilag, a 
mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
meghatározott illetményalap (jelenleg 38.650 Ft), az illetményalaphoz kötődő 
illetményelemek és juttatások pedig a Rendeletben meghatározott megyei 
illetményalap (jelenleg 41.000 Ft) figyelembe vételével kerülnek kiszámításra. 
A köztisztviselők és ügykezelők illetménye a Kttv. szerinti soros előlépéseket 
leszámítva a központi illetményalap 2008. évi emelése óta nem emelkedett.  
Jelen rendelet módosítás indoka a köztisztviselők és ügykezelők illetményének 
emelése a megyei illetményalap magasabb összegben történő megállapítása által. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2. § 
 
Jelen módosítás következtében mind az alapilletmény, mind az illetményalaphoz 
kötődő illetményelemek és juttatások a megyei illetményalap alapulvételével kerülnek 
majd kiszámításra, amelynek összege 45.600 Ft lesz. Ez egy körülbelül 18 %-os 
béremelést jelent a dolgozóknak. Ugyanezen mértékű béremelés a 
munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók esetében is megvalósul. 
A Közgyűlés a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a 
költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és 
munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja. 
Az illetményalap összegének meghatározásakor figyelemmel voltunk arra, hogy a 
döntés tartós kötelezettséget jelent és arra is, hogy az illetmények folyósítása ne 
veszélyeztesse az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 
 

3. § 
 

A köztisztviselők és az ügykezelők illetményének kiszámítása alapjául szolgáló 
megemelt illetményalap 2021. január 1. naptól történő alkalmazhatósága érdekében 
szükséges a Rendelet 10. §-át a (6) bekezdéssel kiegészíteni. 
 
 
 



4. § 
 

A Közgyűlés elnöke, alelnöke és a képviselők illetményének/tiszteletdíjának 
megállapítása már nem az illetményalap figyelembe vételével történik, azokat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a 
megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet szabályai alapján a Közgyűlés állapítja meg. 
Erre tekintettel szükséges ezen bekezdés hatályon kívül helyezése. 

 



 
                                         

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet 

módosítása költségvetési kihatással jár. 

 

b) Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A munkavállalók emelt összegű bérének megállapítása átmenetileg az adminisztratív terhek 

növekedését fogja eredményezni.  

 

d) Egyéb hatása: Nincs. 

 

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet módosítására a köztisztviselők és ügykezelők illetményének emelése érdekében 

van szükség. 

 

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Szekszárd, 2021. február 3. 

 

 

 

 dr. Baranyai Eszter 

   megyei főjegyző 
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