
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

…/2020. (.) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi 

illetményalapjáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  

46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország 

egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre, a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 

2021. évben 46.380 forint. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. december …..-án. 

 

 

    Bödőné dr. Molnár Irén 

címzetes főjegyző 

Marcali Város Önkormányzatának 

Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  



 2 

 

Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 20073/1/2020.       

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott  

köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 

…../2020. (.) 

önkormányzati rendeletének 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  

132. §-a szerint „Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény 

állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.”  

 

A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése 

felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben a 2021. évben a 

közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kttv.-ben 

foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – bár erre korábban is megvolt a 

törvényi felhatalmazása – első alkalommal a 2019-es évre vonatkozóan tért el a Kttv. 132. §-a 

szerinti illetményalaptól, majd ezt a gyakorlatot folytatta a 2020. évre is.  

A 2021. évben az előző évihez hasonlóan az önkormányzati hivatal működésének támogatása 

jogcímen a köztisztviselői illetmények fedezetére a központi költségvetés támogatást nyújt. 

A köztisztviselők megfelelő bérezése, ezáltal a képzett szakemberek megtartása érdekében a 

2021. évre is indokolt a köztisztviselői illetményalapnak legalább a tavalyival megegyező 

összegben történő megállapítása. 

Fentiek értelmében a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap alkalmazásához 

szükséges, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő-testület jogkörében eljárva annak 

összegét a 2021. évre rendeletben állapítsam meg.  

 

A rendeletet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

A rendelet rendelkezésének végrehajtottá válására tekintettel a rendelet 2022. január 1-jén a 

hatályát veszti. 

 

Marcali, 2020. december 14. 

 

 

 Dr. Sütő László 

 polgármester 


