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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 38.650 Ft-ban állapította meg a
köztisztviselői illetményalapot.
Ez sok éve változatlan összegű. A köztisztviselők bére az illetményalap összegén alapul, a
köztisztviselői illetménytábla szerint (a ledolgozott évek és az iskolai végzettség függvényében).
A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvények 2017-től lehetőséget adtak az
önkormányzatoknak, hogy saját forrásuk terhére megemeljék a köztisztviselői illetményalapot.
A Képviselő-testület 2021. január 1.-től 53.000 Ft összegben állapította meg a köztisztviselői
illetményalapot.
Általános indoklás
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§-ának
(6) bekezdése kimondja:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében a 2022. évben – az önkormányzat saját
forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A minimálbér és a garantált bérminimum központi emelése miatt mindenképp szükség van a
köztisztviselők bérének emelésére is.
Ezek alapján 2022.01.01.-től javasoljuk a köztisztviselői illetményalap összegét
55.650 Ft összegben megállapítani, amely az előző két évihez képest 5 %-os emelést jelent.

Részletes indokolás
1 §-hoz: a rendelet személyi hatályának megállapítására a 2022. évi költségvetésről szóló törvény
62. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban
2. §-hoz: a 2022. évre alkalmazandó illetményalap konkrét összegének megállapítása, figyelemmel
az általános indokolásban foglaltakra
3. §-hoz: a magasabb illetményalapot az önkormányzat csak saját költségvetése terhére állapíthatja
meg
4. §-hoz: a hatályba léptetést rögzíti
5. §-hoz: a 2021. évi köztisztviselői illetményalapot megállapító önkormányzati rendeletet hatályon
kívül helyezi.
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Előzetes hatástanulmány
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalap
2022. 01. 01-től történő módosításáról szóló rendelet megalkotásához
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az előkészítés során hatásvizsgálatot végeztünk a rendelet költségvetésre gyakorolt
hatásáról. Megállapítottuk, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a
köztisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges saját forrás rendelkezésre áll.
2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye
A köztisztviselői illetményalap megemelésére mindenképpen szükség van. A központi
bérintézkedések hatására bérfeszültség keletkezne a sok éve változatlan illetményalap miatt.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2022. január 12.

Farkas Attila
polgármester

4
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2022. (………..) önkormányzati rendelete
a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
Pásztó
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény
32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§-ának (6) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.

2.§
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 01. 01-től a köztisztviselői
illetményalap összegét 55.650 Ft-ban állapítja meg.
3.§
Pásztó Városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a
2022. évi költségvetésében biztosítja.
4.§
Ez a rendelet 2022. január 21-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell
alkalmazni.
5.§
Hatályát veszti a 2021. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló
1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2022. január 12.

Farkas Attila
polgármester

A rendelettervezet törvényes.

dr. Sándor Balázs
jegyző

Dr. Sándor Balázs
jegyző

