
 

 

 
Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 

 
HAT/___________/2022. 
 

Előterjesztés 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői 
pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) a 
felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 30 %-os, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 
15 %-os illetménykiegészítést állapított meg. 
 
A rendelet a hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője részére főosztályvezető-
helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén 15 %-os, míg osztályvezetői szintnek 
megfelelő vezetői megbízás esetén 10 %-os vezetői illetménypótlékot állapított meg. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján 
az illetménykiegészítést tárgyévre kell megállapítani. Emiatt a képviselő-testületnek évente új 
önkormányzati rendeletet kell alkotnia a fenti tárgykörökben. 
 
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) 
bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 
szerinti illetményalap a 2023. évben 38.650 forint.  
 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben a 2023. 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. 
 
A központi költségvetésben meghatározott köztisztviselői illetményalap összege 2008. január 
1-jétől változatlan. 2022. március 1. napjától a képviselő-testület a rendeletben a 
köztisztviselői illetményalapot 56.850,- 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 előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint az önkormányzat saját forrásai 
terhére a köztisztviselői illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 2023. január 1. napjától 56.850,- forintban javaslom 
megállapítani azzal, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalása során 
felülvizsgálatra fog kerülni az önkormányzat és intézményeinek, valamint gazdasági 
társaságainak pénzügyi helyzetének megfelelően az illetményalap összege, és amennyiben a 
szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre fog állni, úgy akkor dönthet a képviselő-testület az 
illetményalap esetleges emeléséről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. december 8. 
 
 
 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 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

2. § 

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

3. § 

A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, 
érettségi végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű 
illetménykiegészítésre jogosult. 

4. § 

A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek 
megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek 
megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői 
illetménypótlékra jogosult. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. 
 
 
Hatvan, 2022. …………………….. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
 


