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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. február 24-i ülésére az 1. napirendi ponthoz 

 
  

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati ren-
delete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól 
szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Ügyiratszám: LMKOH/243-5/2022. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban jelzett előterjesztést tárgyalta 2022. február 22-i együttes ülésén a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. A bizottságok a köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft-
ban történő meghatározásáról döntöttek, melyre tekintettel az előterjesztés mellékleteként kiküldött 
előterjesztés átdolgozása vált szükségessé.  
 
 
A kiküldött előterjesztéshez képest szükségessé vált továbbá a rendelet cafetériajuttatásra vonat-
kozó szabályainak hozzáigazítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
151. § (1) bekezdésének szabályozásához, mely szerint: „ A kormánytisztviselőt megillető 
cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.” 
  
Ezzel a szabályozással a Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők részére  a kötelezően biztosítandó törvényi szintű minimum 
cafetériajuttatást biztosítja. A cafetériajuttatás ötszörös mértékében emelkedés nem történik.  
 
 
 Fentiekre tekintettel a melléklet szinti rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a Képvi-
selő-testület elé, mely tartalmazza az illetményalap emelést és a cafetériajuttatás szabályozását is. 
 
 

Lajosmizse, 2022. február 23. 

Basky András sk. 
  polgármester 
 

 
 

 

 

 

 



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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével, továbbá 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 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

[Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)] 
„a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 60000 Ft-ban,” 
(állapítja meg.) 

2. § 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Kttv. 151. §-ában, valamint a Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló 
törvényben meghatározottakra figyelemmel a köztisztviselők évente az illetményalap ötszörösének 
megfelelő összegű cafetéria-juttatásra jogosultak.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 

 
Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2022. …………..….óra…perc 

dr. Balogh László  
jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-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 2022. február 24-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. Ezt az illetményalapot 2019. augusztus óta nem emeltük, 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 és 2022. január 1-től 260.000.- Ft-ra emelkedett. 
  

Ez azt jelenti, hogy az utoljára 2019-ben megállapított illetményalaphoz képest, a garantált bérminimum 2019-
ről 2022-re 33 %-kal emelkedett, amit a köztisztviselői béreknél eddig még semmilyen arányban nem vettünk 
figyelembe.  Mindezekre tekintettel javasolom, hogy a köztisztviselői illetmények rendezése érdekében 
emeljük fel az illetményalapot 2022. január 1-től 60.000.- Ft-ra, ami a hatályos illetményalaphoz képest 
20,3 %-os emelésnek felel meg.  

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.   

2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 
 

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapját, melyet 60.000 Ft-ban javasolok megállapítani.  
  

2. §-hoz 
  

A cafetériajuttatás éves összegének módosítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 151. § (1) bekezdésének szabályozásához igazodva, mely szerint: „ A kormánytisztviselőt megillető 
cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.” 
  
Ezzel a szabályozással a Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők részére  a törvényi szintű minimum cafetériajuttatást biztosítja. A 
cafetériajuttatás ötszörös mértékében emelkedés nem történik. 

  
  

3. §-hoz 
  
A rendelet hatálybalépését szabályozza.   


