
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
HAT/___________/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) 
bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 
szerinti illetményalap a 2022. évben 38.650 forint, amely 2008. január 1-jétől változatlan. 
 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös 
önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben 
meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb 
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai 
Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés 
szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői 
pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében a 2022. évre vonatkozóan a 
köztisztviselői illetményalapot 50.760,- forint összegben határozta meg. 
 
Az elmúlt években és 2022. január 1-jétől is a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős 
mértékben emelkedett. Ennek következtében a köztisztviselői bértábla fizetési fokozatai 
egymásba érnek, illetve az alsó fokozatokba besorolt köztisztviselői illetmények nem érik el a 
garantált bérminimumot. 
 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét a 2022. február 24-én tartandó 
testületi ülésen tárgyalhatja és fogadhatja el a képviselő-testület. A költségvetés tervezése 
során az önkormányzat saját forrásai terhére megközelítőleg 12 %-os illetményalap emeléssel 
tudtunk számolni a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapja tekintetében.   
 
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat saját 
forrásai terhére a köztisztviselői illetményalapot emelje meg, és a közszolgálati tisztviselőkről 



 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 2022. március 1-jétől 56.850,- 
forintban állapítsa meg. Az illetményalap emeléséhez szükséges összeg Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosításra kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 

 



 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 
56.850,- forint.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. …………………… 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról 

 
 

EREDETI SZÖVEG ÚJ SZÖVEG 
2. § 
A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
esetében a köztisztviselői illetményalap a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 
56.850,- forint. 

2. § 
A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
esetében a köztisztviselői illetményalap a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 
56.850,- forint. 

 


