
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2012.(XII.13) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 5/2010. (II. 
18.) önkormányzati rendeletét – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §-a és 237. §-a alapján – az alábbi) 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet alkotja: 
  

1. §. 
  

(1) A Rendelet 3. §. (2) bekezdésének a-b) pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg 
kiegészül a (3) és (4) bekezdéssel. 
  
„3 §. (2) Az illetménykiegészítés mértéke:  
a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a 
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a  
  
(3) Az illetménykiegészítés megállapításánál a Kttv. 234. §-ának (5) pontjában foglaltakat kell 
alkalmazni.” 
  
(4) Az illetménykiegészítés évenkénti juttatásait az önkormányzat tárgyévi költségvetési 
rendelete állapítja meg.” 
  

2. §. 
  

A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.§.  
 (2) A cafetéria juttatás éves összegét a Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévben 
esedékes költségvetési rendeletében határozza meg, figyelemmel Magyarország 
költségvetési törvényében foglaltakra.” 

  
3. §. 

  
(1) E Rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti. 
(2) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4. §-a és 5. §. (3) 
bekezdése.  
(3) Ott, ahol a Rendelet Ktv-t említ, alatta Kttv-t kell érteni.  
  
Kelt: Cserszegtomaj, 2012. december 12.  
  
  
Berta Sándorné s.k.        Bartha Gábor s.k. 
    jegyző         polgármester 
  
  
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2012. december 13. 
  
  
Berta Sándorné s.k. 
      jegyző 



Általános indoklás:  

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 5/2010. ( 
II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:  
Egyrészt törvényi változások kerültek átvezetésre az önkormányzati rendeletben, hiszen a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. Törvény 2011. február 29-én hatályát 
vesztette, 2012. március 1-től egy teljesen új törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX törvény rendelkezései vonatkoznak a közszolgálatban dolgozókra.  
Az építésügyi hatósági feladatokat Cserszegtomaj Község Önkormányzata, mint 
körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzat látta el. A jelenleg hatályba lépett új törvényi 
változások szerint 2013. január 1-től az elsőfokú építésügyi hatóság a járási székhely szerinti 
jegyző- ez esetünkben azt jelenti, hogy az elsőfokú építésügyi hatóság Keszthely Város 
jegyzője lesz. Az önkormányzati rendeletünk 3. §-a szabályozta a köztisztviselők részére 
adható illetménykiegészítés mértékét. Ez a törvényi szabályoknak és előírásoknak 
megfelelően a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetményalap 40 %-a volt, 
hiszen településünk körzetközponti feladatokat látott el. Mivel a jövőben ez a feladat 
megszűnik, módosítani volt szükséges a fenti paragrafus előírásait. A Cafetéria rendszerét 
és szabályait külön szabályzat tartalmazza. A módosításban átvezetésre kerültek a 
jogszabályi változások, valamint az, hogy a cafetéria éves összegének megállapításakor 
figyelembe kell venni a törvényi előírásokat, hiszen az éves költségvetési törvényben 
maximalizálásra került a költségvetési szerveknél dolgozóknak adható éves keretösszeg 
(bruttó 200.000.- Ft) 
  
  
Részletes indoklás: 

1. §-hoz: a megszűnő körzetközponti feladat után járó illetménykiegészítést korrigálja a 
hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, továbbá kiegészül két új bekezdéssel az 
illetménykiegészítés megállapításának módjáról. 
  
2. §-hoz: a cafetéria keret meghatározásának módjáról rendelkezik. 
  
3. §-hoz: a Rendelet hatályáról rendelkezik, továbbá a hatályon kívül helyezett 
paragrafusokat szabályozza. Utal továbbá a új közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
alkalmazására.  
  
 


