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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május 24-i együttes ülésére 

 

Tárgy:  a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő:    ülést levezető polgármester 

Előkészítette:  Nagy Éva, ügyintéző 

 

  ---------------------------     Jogszabállyal nem ellentétes 

         Előterjesztő 

        ----------------------------------- 

                         dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

Magyarország Miniszterelnöke 37/2021. (VI. 30.) határozatával dr. Szabó Tímea, jegyző 

részére 2021. július 1-jeil hatállyal címzetes főjegyzői címet adományozott.  

2021. november 25. együttes ülésen a Képviselő-testületek döntöttek arról, hogy a címzetes 

főjegyző részére címadományozási juttatást állapítanak meg. A címadományozási juttatás 

összege az illetményalap 21,5 szorosa. A döntés meghozatalakor az illetményalap összege 

46.380 Ft volt, így a Képviselő-testületek által megállapított összeg 1.000.000 Ft. A 

címadományozási juttatást a Képviselő-testületek lakosságszám arányosan fizetik meg, így az 

Önkormányzatok költségvetésébe, valamint a Hivatal költségvetésébe az összeg a 2022. évre 

betervezésre került.  

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit megillető juttatásokat minden 

Önkormányzat rendeletben szabályozza. A címadományozási juttatást is rendeletben kell 

szabályozni.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe:    …………………Község Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (..….) önkormányzati rendelete 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát 

megillető juttatásokról szóló rendelet módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: A címzetes főjegyzői cím anyagi elismerése 

Költségvetési hatása:  A költségvetésben a forrást a Képviselő-testületeknek évente 

biztosítani kell (a 2022. évi költségvetésekben már szerepel).  

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása:   Nincs. 
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A rendelet megalkotásának szükségessége: A hivatal állományát megillető juttatásokat 

rendeletben kell szabályozni.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a juttatás biztosítása 

szabályozatlan marad 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: költségvetésben évente forrást 

kell biztosítani 
Rendelet tervezet: 

 

………………. (Nagy)Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... 

(...)Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló …. 

önkormányzati rendelete módosításáról 

…. (Nagy)Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló …. 

önkormányzati rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § 

A Képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg a 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében biztosított keret erejéig.” 

2. § 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló 

13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 2. § nyitó szövegrészében az „Az önkormányzat” 

szövegrész helyébe az „A Képviselő-testület” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

     ………………        dr. Szabó Tímea 

              polgármester                címzetes főjegyző 

 

A kihirdetés napja: 2022. …… 

 

                   dr. Szabó Tímea 

                  címzetes főjegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza, azzal, hogy a juttatás összege a 

Hivatal éves költségvetésében kerül meghatározásra.  

A 2. §-hoz  

A 2.§-ban az ellátást megállapító Képviselő-testület kerül feltüntetésre. 

A 3.§-hoz 

a rendelet hatályba lépése szerepel 

 

         
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata esetében:  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete esetében a rendelet megalkotásához 

a bizottságai véleménye szükséges, így a K épviselő-testület az tervezettel való egyetértést 

nyilváníthatja ki, ami alapján a rendelet tervezet a következő munkaterv szerinti képviselő-

testületi és bizottsági ülésekre kerül beterjesztésre.  

 

Határozati javaslat 

 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2022. (…) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló rendelet 

módosításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kővágóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról szóló rendelet előterjesztés szerinti 

módosításával, melyet azonban a szervezetére és működésére vonatkozó szabályok szerint 

bizottságainak előzetesen véleményeznie kell.  


