
 
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
9/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a bankszámla-hozzájárulásról 
 
 

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében és a Kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:  

1.§ A rendelet hatálya a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Kartal Nagyközség Önkormányzatánál és 

intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka 

törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló, kivéve 

közfoglalkoztatottak) terjed ki. 

2.§ (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési 

törvényben meghatározott mértékben. 

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2015. évben 1000 Ft/hó/fő, melyre 

a munkavállaló január hónaptól jogosult. 

(3) A bankszámla hozzájárulás összegét a munkáltató tárgyév november 30-ig utalja át a 

munkavállaló bankszámlájára. 

(4) A bankszámla hozzájárulás összege minden évben felülvizsgálandó a törvényi előírások 

alapján, illetve a rendelkezésre álló forrásokra való tekintettel. 

3.§ Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik 

bankszámlával. 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kartal, 2015-11-10. 

 

Némethné dr. Keresztes Katalin      Balogh Zoltánné 

polgármester         jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

Ezen rendelet 2015-12-1-én kihirdetésre került. 

Balogh Zoltánné 

jegyző 



E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének 
azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás 
várható következményeit.  
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az 
alábbiak szerint tájékoztatom:.  

I. Társadalmi, gazdasági hatások:  
Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartásához 
kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek enyhítése.  

II. Költségvetési hatás:  
A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli, figyelemmel arra, 
hogy a bankszámla-hozzájárulást az önkormányzat 2014. évben nem fizetett a köztisztviselői 
és munkavállalói részére.  

III. Környezeti, egészségi következmények:  
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.  

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők változnak.  

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

A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a 
kormánytisztviselőkhöz hasonló juttatásban részesülnek.  

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2015. évi költségvetés 
tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételei biztosítottak.  
 
 
Kartal, 2015. december 1. 
 
 

Balogh Zoltánné  

jegyző 


