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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban 

Költségvetési törvény) 62. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapja 2022-ben 38.650 

Ft. 

A Költségvetési törvény 75. § (3) bekezdés b.) pontjában felhatalmazást adott a képviselő-

testület, hogy Költségvetési törvény 61. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 62. § (1) 

bekezdésétől eltérően magasabb összegű illetményalapot határozzon meg.  

A T. Képviselő-testület minden évben élt az eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségével, az 

előző évhez viszonyítottan 2020. január 1-jén emelte meg a köztisztviselők részére járó 

illetményalapot, akkor rendeletében 62.000 Ft-ban állapította meg, melyet 2021 évben is fenntartott. 

A fenti felhatalmazás alapján indokolt az önkormányzati rendelet megalkotása annak érdekében, hogy 

a köztisztviselők jelenlegi illetménye 2022. január 1-jétől fenntartható legyen. Továbbá amennyiben 

nem alkotná meg 2022. január 1-től a képviselő-testület az önkormányzati rendeletet, úgy az 

illetményalap 38.650 Ft-ra esne vissza, így a köztisztviselők anyagi megbecsülése is jelentősen 

sérülne. Továbbá figyelemmel kell lenni a rendelet megalkotása során a 2022. évi garantált 

bérminimum nagy mértékű változására is. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

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

 

Társadalmi hatása: közvetlen társadalmi hatása nincsen 

Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotása költségvetési hatással bír a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján. 

Környezeti, egészségügyi hatása: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek csökkennek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: A 

jogalkotás elmaradása esetén a köztisztviselők anyagai megbecsülése sérülne, amennyiben a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap kerülne alkalmazásra, továbbá a 

rendelet megalkotásának elmaradása esetén növekedhet az önkormányzati hivatalnál a fluktuáció 

mértéke.  

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

rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok adottak. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. …) önkormányzati 

rendelete 

a 2022. évi illetményalap megállapításáról 

 

- TERVEZET  - 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 
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A rendelet hatálya a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban, a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet közterület-felügyeleténél foglalkoztatott 

köztisztviselőkre terjed ki. 

2. § 

A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 70.000 Ft. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

Lőrincz György                          dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2021. november …. 

 

 

   

 

 

 

dr. Péntek Tímea 

jegyző 

 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés 

b.) pontjában felhatalmazást kapott a képviselő-testület, hogy Költségvetési törvény 61. § (6) 

bekezdésben foglaltak szerint az 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot 

határozzon meg. 

A fenti felhatalmazás alapján indokolt az önkormányzati rendelet megalkotása annak érdekében, hogy 

a köztisztviselők illetménye 2022. január 1-jétől fenntartható legyen. Továbbá amennyiben nem 

alkotná meg 2022. január 1-től a képviselő-testület az önkormányzati rendeletet, úgy az illetményalap 

38.650 Ft-ra esne vissza, így a köztisztviselők anyagi megbecsülése is jelentősen sérülne. Továbbá 

figyelemmel kell lenni a rendelet megalkotása során a 2022. évi garantált bérminimum jelentős 

változására is. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet hatályát tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

Az illetményalap mértékét határozza meg. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatályáról tartalmaz rendelkezést. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakról 

döntést hozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2021. november 9. 

 

      Lőrincz György s.k.                                                                                                                    

polgármester 


