
 

 

8. sz. előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi 

illetményalapjáról 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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 illetményalapja a 2023. 

évben 60.000 forint. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2024. február 29-én hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott  

köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 

.../.....(... ...) 

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése 

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

hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben a Kttv-ben foglaltaktól 

eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. 

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

a köztisztviselői illetményalapnak a tavalyihoz képest emelt összegben történő megállapítása (2022-

ben az illetményalap 50.000 Ft volt). 

  Fentiek értelmében a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap alkalmazásához szükséges 

a köztisztviselői illetményalap összegének rendeletben történő megállapítása. 

  A rendeletet 2023. március 1. napján javaslom hatályba léptetni. A rendelet rendelkezésének 

végrehajtottá válására tekintettel a rendelet 2024. február 29-én hatályát veszti. 

  

Marcali, 2023. február 14.  

   

                                                                                                        Schuller Tibor 

                                                                                                         polgármester 



 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

 

a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési  

hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Az önkormányzati rendelet célja az, hogy a köztisztviselők 

kiegyensúlyozott bérezése, a képzett munkaerő megtartása 

érdekében a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapja a költségvetési törvényben foglalt mértéknél 

magasabb összegben kerüljön megállapításra.  

 

A bér és járulék kiadás 

tervezett. 

Nincs. Az általános  

adminisztratív  

teher jelentkezik.  

 

 

 

A köztisztviselői  

munka (hivatás)  

megbecsülésének 

kifejezésre juttatása. 

 

A rendelet megalkotása szükséges, mert a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap csak önkormányzati rendeletben állapítható meg. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotása nélkül nem lehetne jogszerűen a költségvetési 

törvényben megállapított összegnél magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot alkalmazni. A magasabb összegű illetményalap rendelet 

hiányában való alkalmazása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 


