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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi 

illetményalapjáról szóló 16/2021.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

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

rendeli el: 

1. § 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi 

illetményalapjáról szóló 16/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. február 28-án hatályát veszti.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 16/2021.(XII. 20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

.../2022. (... ...) önkormányzati rendeletéhez 

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése 

felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben a közös önkormányzati 

hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben a Kttv.-ben foglaltaktól 

eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. 

A köztisztviselők megfelelő bérezése, ezáltal a képzett szakemberek megtartása érdekében a 2022. 

évre is indokolt volt a köztisztviselői illetményalapnak a 2021. évihez képest kis mértékben emelt 

összegben történő megállapítása. Az emelt összegű illetményalapot Marcali Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2021.(XII. 20.) önkormányzati rendeletében állapította 

meg úgy, hogy a rendelet hatálya a 2022. évre terjedt ki, vagyis 2023. január 1-jén hatályát veszítené.  

Tekintettel arra, hogy az emelt összegű illetményalapot az Önkormányzat a saját forrásai terhére 

állapíthatja meg, indokolt, hogy a tárgyévi emelésre a tárgyévi költségvetés elfogadását követően 

kerüljön sor. Ehhez a jelenleg hatályos rendelet hatályát szükséges 2023. február 28-ig 

meghosszabbítani. A 2023. évi illetményalap megállapítására várhatóan a költségvetés elfogadásával 

egyidejűleg sor fog kerülni és az új illetményalap így 2023. március 1. napjától lesz alkalmazható. 

A módosító rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

Marcali, 2022. december 8. 

  

                                                                     Dr. Sütő László  

                                                                      polgármester 


