
1 

4. 

ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 18-i ülésére 
 

  

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (….) önkormányzati rendelete a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 

 Az előterjesztést  készítette: Muhariné Mayer Piroska              
aljegyző   

  Farkasné Őze Angéla  
  pénzügyi irodavezető  
   

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

  Önkormányzati Bizottság 

   

  

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   ------  

   

 

 

 

 

dr. Balogh László s.k. 
   jegyző 

 

 

 

 

 



2 

ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 18-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (….) önkormányzati rendelete 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Üsz.:LMKOH/1245-2/2021. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2019. augusztus 1-
től  a hatályos illetményalap 49.860.- Ft. 
 
Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a felsőfokú végzettségű köztisztviselők 
esetében, 3. § (1) bekezdés c) pontjában a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében is élt 
önkormányzatunk a törvényi szinten adható maximális mértékű illetménykiegészítés meghatározásával. 
 
Mind az illetményalap, mind az illetménykiegészítés tekintetében szükséges a 2022. január 1-től 
alkalmazandó illetmény-összetevők megállapítása, tekintettel arra, hogy azok 2021. december 31-ig 
érvényesek.  Ezek mértékére az alábbiakban teszek javaslatot.  
 
A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
A köztisztviselők illetménye utoljára 2019. augusztus 1-jétől lett megemelve. Az időközben eltelt 
közel két és fél év alatt emelés nem történt, kizárólag az akkor megállapított illetményalapot és 
illetménykiegészítést biztosítottuk számukra továbbra is.  
 
Előzmények:  

 A köztisztviselői bérek a 2008. január 1-jei illetményalapon 38.650.- Ft befagytak 9 éven 
keresztül! (Az önkormányzatoknak nem volt lehetősége illetményalap emelésre, ugyanis ezt 
jogszabály ezen időszakban nem tette lehetővé. ) 

 2017. január 1-től az illetményalapot megemelte az önkormányzat 40.585.- Ft-ra. Ez 9 év 
stagnáló illetményalapra és ezáltal bruttó bérekre mindössze 5 %-os béremelésnek felelt 
meg, melynek legfőbb indoka már akkor is az emelkedő minimálbér és garantált bérminimum 
összeg volt.   

 2019. január 1-től az illetményalapot megemelte az önkormányzat 46.380.- Ft-ra 2019. április 
döntéssel, melynek egy bérpályázat volt a fedezete. Ez a 40.585.- Ft-os illetményalaphoz 
viszonyítva 14 %-os béremelésnek felelt meg  

 2019. augusztus 1-től az illetményalapot megemelte az önkormányzat 49.860.- Ft-ra, 
melynek még szintén a bérpályázat volt a fedezete. Ez a 46.380.- Ft-os illetményalaphoz 
viszonyítva 7,5 %-os béremelésnek felelt meg. 

 
Tájékoztatásul jelezném, hogy a minimálbér összege 2008. január 1-jétől 69.000.- Ft volt, a garantált 
bérminimum összege: 82.800.- Ft, melyet kormányzati szinten évente emeltek, így az utolsó 
köztisztviselői béremelés időpontjában 2019. augusztus 1-től a minimálbér 149.000.- Ft volt, a 
garantált bérminimum összege pedig 195.000.- Ft.  
EZ MINIMÁLBÉR ESETÉBEN 115 %-OS, GARANTÁLT BÉRMINIMUM ESETÉBEN 135 %-OS 
EMELKEDÉSNEK FELELT MEG.   
ÖSSZEVETVE A 2008. JANUÁR 1-JEI KÖZTISZTVISELŐI ILLETMÉNYALAPOT ÉS A 2019. 
AUGUSZTUS 1-JEI ILLETMÉNYALAPOT MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY AZ ILLETMÉNYEMELÉS 
MÉRTÉKE A HIVATAL KÖZTISZTVISELŐI ESETÉBEN MINDÖSSZE: 29 % VOLT!  
 
Ez a 29 %-os arányszám nem változott sem 2020-ra, sem 2021. évre, ugyanakkor a minimálbér és 
a garantált bérminimum összege azóta is évről évre emelkedett, sőt Kormányzati szinten jelenleg is 
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folyamatban van mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum emelése. Az előbbi várható 
összege 200.000.- Ft-ra, az utóbbi várhatóan 260.000 Ft –ra emelkedik, ami a hatályos összegekhez 
képest 20 %-os emelésnek felel meg.  
 
Ezáltal a köztisztviselői bérek torzulása az elavult bértábla okán egyre súlyosabb problémát fog 
okozni a jegyzőknek, hiszen a piaci bérviszonyokhoz képest nagyon gyenge fizetéseket tudnak 
felkínálni a köztisztviselőknek, így egyre nagyobb mértéket ölthet a dolgozók részéről a munkáltató 
váltás.     
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal esetében a garantált bérminimum összege az irányadó, 
hiszen az itt dolgozó köztisztviselők mindegyike középfokú vagy felsőfokú végzettséggel látja el 
feladatát.   
 

Az alábbi táblázat  

 5. oszlopa tükrözi a jelenleg hatályos köztisztviselői illetményrendszert a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 1. melléklete és a 
12/2017. (IV.18.) ÖR alapján, 

 6. oszlopa a hatályos illetményalappal számolva mutatja be a 2022. évi béreket az emelt 
garantált bérminimumra figyelemmel,  

 a 7. oszlop pedig azzal az esettel számol, ha az illetményalap 20%-os emeléséről dönt a 
Képviselő-testület. 

I.    BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselők) 

Besorolási 
fokozat 

megnevezése 
Fizetési 

fokozat 

Kormányzati 
szolgálati  
jogviszony 
időtartama 

(év) 

Szorzó-
szám 

Az 
önkormányzatunknál 

érvényes 
illetményalappal  

49.860.- Ft 
(a 12/2017.(IV.18.) 

ÖR 3. § (1) bekezdés a) 
pont alapján) 
számított bruttó 

bérek a törvény 
alapján 

illetménykiegészítéssel 
a 2021. évre hatályos 

garantált 
bérminimummal  

(219.000.- Ft) 

Az 
önkormányzatunknál 

érvényes 
illetményalappal 

49.860.- Ft 
(a 12/2017.(IV.18.) 

ÖR 3. § (1) bekezdés a) 
pont alapján) 

számított bruttó bérek 
a 2022. évre  

várható  260.000.- Ft-
os garantált 

bérminimummal, a 
meglévő 

illetménykiegészítéssel 

2022. évre 
számított 

bruttó bérek a 
tervezett  

 
60.000.- Ft 
illetmény-

alappal és az 
illetmény-

kiegészítéssel 

Gyakornok 1 0–1 3,1 219.000.- Ft garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft várható 
garantált bérminimum 

260.000.-Ft 

Fogalmazó 2 1–2 3,2 219.000.- Ft garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft várható 
garantált bérminimum 

260.000.- Ft 

 3 2–3 3,3    

Tanácsos 4 3–4 3,5 226.870.- Ft  260.000.- Ft várható 
garantált bérminimum 

273.000.- Ft 

 5 4–6 3,7 239.800.-   288.600.- Ft 

 6 6–8 3,9 252.800.-   304.200.- Ft 

Vezető-
tanácsos 

7 8–10 4,2 272.200.-  327.600.- Ft 

 8 10–12 4,4 285.200.-Ft  343.200.- Ft 
 9 12–14 4,6 298.200.-Ft  358.800.- Ft 
 10 14–16 4,8 311.100.-Ft  374.400.- Ft 
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II.    BESOROLÁSI OSZTÁLY (érettségi végzettségű kormánytisztviselők) 

Besorolási 
fokozat 

megnevezése 
Fizetés

i fokozat 

Kormányzati 
szolgálati 

jogviszony 
időtartama (év) 

Szorzó-
szám 

Az 
önkormányzatunkn

ál érvényes 
illetményalappal  

49.860.- Ft 
(a 

12/2017.(IV.18.) ÖR 
3. § (1) bekezdés a) 

pont alapján) 
számított bruttó 

bérek a törvény 
alapján 

illetménykiegészíté
ssel a 2021. évre 

hatályos garantált 
bérminimummal  

(219.000.- Ft) 

Az 
önkormányzatunkn

ál érvényes 
illetményalappal 

49.860.- Ft 
(a 

12/2017.(IV.18.) ÖR 
3. § (1) bekezdés a) 

pont alapján) 
számított bruttó 

bérek a  2022. évre 
várható  260.000.- 

Ft-os garantált 
bérminimummal 

2022. évre 
számított bruttó 
bérek a tervezett  

 
60.000.- Ft 

illetményalappal  
és az 

illetmény-
kiegészítéssel 

Gyakornok 1 0–2 1,79 219.000.- Ft 
garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 
várható garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 

Előadó 2 2–4 1,9 219.000.- Ft 
garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 
várható garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 

 3 4–6 2,0    
 4 6–8 2,2    
 5 8–10 2,25    
 6 10–12 2,3    

Főelőadó 7 12–15 2,5 219.000.- Ft 
garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 
várható garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 

 8 15–18 2,6    
 9 18–21 2,65    
 10 21–24 2,7    
 11 24–27 2,8    
 12 27–29 2,85    
 13 29–31 2,9    

Főmunkatárs 14 31–33 3,3 219.000.- Ft 
garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft várható 
garantált 
bérminimum 

260.000.- Ft 

Főtanácsos 11 16–19 5,1 330.571.- Ft  397.800.- Ft 
 12 19–22 5,2 337.000.- Ft  405.600.- Ft 
 13 22–25 5,3 343.500.- Ft  413.400.- Ft 

Vezető-
főtanácsos 

14 25–29 5,6 363.000.- Ft  436.800.- Ft 

 15 29–33 5,7 369.500.- Ft  444.600.- Ft 
 16 33–37 5,8 375.900.- Ft  452.400.- Ft 
 17 37 év felett 6,0 388.900.- Ft  468.000.- Ft 
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 15 33–35 4,0 239.300.- Ft 260.000.- Ft várható 
garantált 
bérminimum 

    288.000.- Ft 

 16 35–37 4,2 251.300.- Ft 260.000.- Ft várható 
garantált 
bérminimum 

302.400.- Ft 

 17 37 év felett 4,4 263.300.- Ft  316.800.- Ft 
 
A fenti táblázatokból jól látható, hogy a 2019. augusztusban utoljára emelt illetményalappal és a 2022. 
évre várható garantált bérminimummal számolva a középfokú végzettséggel rendelkező kezdő 
köztisztviselő bruttó bére azonos a 37 évet közszolgálati jogviszonyban töltött középfokú 
végzettségű dolgozó bruttó bérével.  Az is látható a táblázatból, hogy azonos a 6-8 évet ledolgozó 
felsőfokú végzettségű dolgozó bruttó bérével amennyiben az önkormányzat 2022. évre nem emeli 
meg az illetményalapot.  
 
 
Ezen a torz bérrendszeren minimális mértékben segíti a hivatalvezetőt, ha a nyelvvizsgával rendelkező 
kollégának törvényi szintű pótlékot is tud fizetni. A pótlék összege alapfokú végzettség esetén bruttó 
7.480.- Ft, középfokú végzettség esetén bruttó 29.920.- Ft. (illetményalap 15 illetve 60 %-a) 
 
 

Tájékoztatásul csatolom a KSH átlagkeresettel kapcsolatos kimutatását 
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A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet I. 1.1.1.1. 
pontja 2021. évre az elismert hivatali létszámra vetítve nyújtott önkormányzati hivatal működési 
támogatás összegét 5.475.000.- Ft/főben határozta meg. A Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban. Kvtv.)  2. melléklet I. táblázat 4. sora  1.1.1.1. 
jogcímszámon pedig 5.495.500.- Ft/főben.   
Az alábbi táblázat bemutatja a Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2021. évi átlagkeresetét felsőfokú ( I. 
besorolási osztály) és középfokú végzettség ( II. besorolási osztály) szerinti bontásban, valamint azt, 
hogy hogyan változna az átlagkereset az illetményalap 10-20-30%-os megemelése esetén és ehhez 
mennyi többletforrás biztosítására lenne szükség az önkormányzat részéről.  
A táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál 
dolgozó köztisztviselők bruttó bére sem középfokú, sem felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 
nem éri el a KSH által kimutatott végzettség szerinti 2020. évi országos átlagot és a 2021. évitől pedig 
messze elmarad.  

 
 
 
Kitekintés a környező települések 2021. évi illetményalapjára: (Arról egyelőre nincs információnk, 
hogy ezeken a településeken hogyan alakul a 2022. évi illetményalap. ) 
 

 Kecskemét 55.000.- Ft. 
 Izsák 59.000.- Ft. 
 Kalocsa 55.900.- Ft. 
 Ágasegyháza 60.000.-Ft. 
 Kiskunhalas 55.000.- Ft. 
 Solt 55.000.- Ft. 
 Tiszakécske 49.000.- Ft. 
 Lajosmizse 49.860.-Ft. 

Létszám Létszá
m 

Bruttó 
bér/hó  (2021. 
szeptemberi 
hónap adatai 

alapján) 

Átlagkeres
et 

Bruttó 
bér/hó   

Átlagkeres
et Bruttó bér/hó   Átlagk

ereset 
Bruttó 

bér/hó   
Átlagkeres

et 

Illetményalap:   49.860 Ft 55.000 Ft (+10,3%) 60.000 FT (+20,3%) 65.000 Ft (+30,3%) 
I.   Besorolási 

osztály 25 11 127 600 Ft 445 104 Ft 12 273 750 
Ft 490 950 Ft 13 386 500 Ft 535 

460 Ft 14 499 250 Ft 579 970 Ft 

II.  Besorolási 
osztály 9 2 518 000 Ft 279 778 Ft 2 777 355 

Ft 308 595 Ft 3 029 139 Ft 336 
571 Ft 3 280 950 Ft 364 550 Ft 

Összesen 

Bér   13 645 600 Ft   15 051 105 
Ft 

  

16 415 639 Ft 

  

17 780 200 Ft 

  

szoc. 
hó   2 115 068 Ft  

 (15,5 %)   
1.956.644 

Ft 
(13 %) 

2.134.033 Ft 
(13 %) 

2.311.426 Ft 
(13 %) 

Bér + 
Szoc. 

hó 
  15 760 668 Ft   17.007.749 

Ft 18.549.672 Ft 20.091.626 
Ft 

Várható 
forrásszü
k-
séglet/h
ó a 
jelenlegi 
bruttó 
bérhez 
képest 

        
 
1.247.081 

Ft 

 
2.789.004 Ft 

 
4.330.958 Ft 
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Lajosmizsén 2019. augusztus óta nem emeltük a köztisztviselői illetménylapot, ezáltal a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők bruttó bérének lemaradását a KSH adatok jól 
tükrözik. Mindeközben a garantált bérminimum a 2019. évi 195.000.- Ft-ról 2020. január 1-től 210.600.- 
Ft-ra, majd 2021. február 1-től 219.000.- Ft-ra emelkedett. Fentebb már jeleztem, hogy 2022. január 1-
től ezen összeg várhatóan 260.000.- Ft-ra fog emelkedni az előzetes kormányzati tájékoztatások alapján.  
 
Ez azt jelenti, hogy az utoljára 2019-ben megállapított illetményalaphoz képest, a garantált bérminimum 
2019-ről 2022-re 33 %-kal emelkedik, amit a köztisztviselői béreknél eddig még semmilyen arányban 
nem vettünk figyelembe.  Mindezekre tekintettel javasolom, hogy a köztisztviselői illetményalap 
emelése érdekében hagyjuk meg az intézménynél a 2022-es évre a szociális hozzájárulási adó 2,5 
százalékpontos csökkentéséből keletkező forrást és a 2022. évi költségvetés előkészítése során 
vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy az így keletkező kb. évi 4.100.000 Ft mellé mekkora 
nagyságrendű forrást tud még az önkormányzat hozzárendelni annak érdekében, hogy a 
bérfejlesztés 2022. január 1-től megvalósulhasson.  A Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény települési önkormányzatok működésének 
támogatása jogcím lehetőséget ad arra, hogy a normatívák igazgatással, településüzemeltetéssel, 
egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos feladatokra is felhasználhatók legyenek. A 
települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím önkormányzatunkat megillető 
összege 2022. évre: 349.950.130.- Ft.   
Jelenleg ebben az előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy az illetményalapot és az 
illetménykiegészítést a 2021. évi szinten továbbra is változatlanul tartsuk fenn a 
rendeletmódosítással annak érdekében, hogy ne következzen be bércsökkenés a dolgozóknál és 
ezzel párhuzamosan kezdjük meg az előterjesztés határozat-tervezete szerint a 2022. január 1-től 
megvalósítható bérfejlesztés kidolgozását. A határozatra tett döntési javaslatomat alátámasztja 
az a kormányzati intézkedés is, mellyel 2022-től 21 %-kal emelik az ápolók, 20 %-kal a bölcsődei 
dolgozók, 20 %-kal a szociális dolgozók és 20 %-kal a kulturális dolgozók bérét.  
 
 
A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 
 
A rendelet-tervezet 1. § indokolása 
 
Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja pedig a felsőfokú és érettségi végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítését. Javasolom, hogy jelenleg mindkét illetmény-összetevő elem 
nagyságrendileg a 2021. évi szinten legyen meghatározva 2022. január 1-től 2022. december 31-ig és 
majd a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérünk a köztisztviselők bérfejlesztésére.  
 
A rendelet-tervezet 2. § indokolása 
 
A Jszr. 50. §-a rendelkezik a jogszabály logikai egységeinek sorrendjéről, ezen belül is a (2) bekezdés 
d) pontja tartalmazza a jogszabály záró rendelkezése logikai egységeit: 
 
A rendelet hatálybalépését szabályozza, melyet 2022. január 1. napjával javasolok meghatározni, 
összhangban a 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének 
– mely az illetményalap képviselő-testületi megemelésének lehetőségét biztosítja - hatálybalépésével. 
 
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni 
kell. 
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1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A rendelet-tervezetet társadalmi hatása a köztisztviselők megelégedésében mérhető, ami a 
számukra nyújtott fokozatos bérrendezés és a bérek szinten tartása által tud megvalósulni.  
Az Önkormányzat részéről ezen döntés az előző évi bérek szinten tartására irányul.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
2022. évre a jövedelem megtartása biztonságos, kiszámítható pénzügyi helyzetet teremt a dolgozók 
részére.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazást arra, hogy 2022. évre az illetményalapot a Kvtv. 62. § 
(1) bekezdésében foglaltakhoz képest magasabb összegben állapítsa meg. Jelen rendelet-tervezet a 
2019. augusztusban megállapított illetményalap 2022. évre történő szinten tartását biztosítja.     
 

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

A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 
A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők 
részére a hozzá csatolt indokolással együtt, valamint kérem a Képviselő-testületet hozza meg döntést a 
bérfejlesztés előkészítésére is a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően.   
 
 
…/2021. (…) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 
bérfejlesztésének előkészítése 
 
      Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. 
évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan készítse elő a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2022. január 1-től  megvalósítandó 
bérfejlesztését.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában 
foglalt bérfejlesztés előkészítése érdekében annak egyik forrásaként a szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó összeget jelöli meg. A bérfejlesztéshez 
szükséges további forrás biztosításáról a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor dönt. 

 
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2021. november 18. 

 
 
Lajosmizse, 2021. november 2. 
 

Basky András sk. 
polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 

12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében, a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában 
biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017 
(IV.18.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § 

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2022. január 1-től 2022. december 
31-ig kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt rendelkezéseket 2022. január 1-től 2022. 
december 31-ig kell alkalmazni.”” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2021. …………. 
 

dr. Balogh László  
jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  
Erre tekintettel a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők 

juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet  
2021. november 18-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az 

alábbiakban teszem közzé: 
  

1. Általános indokolás  

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2019. augusztus 1-
től  a hatályos illetményalap 49.860.- Ft. 

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a felsőfokú végzettségű köztisztviselők 
esetében, 3. § (1) bekezdés c) pontjában a középfokú (érettségi) végzettségű köztisztviselők esetében 
is élt az önkormányzat a törvényi szinten adható maximális mértékű illetménykiegészítés 
meghatározásával. 

Mind az illetményalap, mind az illetménykiegészítés tekintetében szükséges a 2022. január 1-től 
alkalmazandó illetmény-összetevők megállapítása, tekintettel arra, hogy azok 2021. december 31-
ig érvényesek.  Ezen beterjesztett módosítással a köztisztviselők illetménye nem emelkedik a 
mintegy két és fél évvel ezelőtt (utoljára) megállapított illetményhez képest, kizárólag a már 
megállapított illetményalapot és illetménykiegészítést biztosítjuk számukra továbbra is.  

2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja pedig a felsőfokú és érettségi végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítését. Javasolom, hogy jelenleg mindkét illetmény-összetevő elem 
nagyságrendileg a 2021. évi szinten legyen meghatározva 2022. január 1-től 2022. december 31-ig és 
majd a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérünk a köztisztviselők bérfejlesztésére.  
  

2. §-hoz 
  
A rendelet hatálybalépését szabályozza, melyet 2022. január 1. napjával javasolok meghatározni, 
összhangban a 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének 
– mely az illetményalap képviselő-testületi megemelésének lehetőségét biztosítja - hatálybalépésével. 

 


