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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. december 13-i ülésére 

 
  

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati ren-
delete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól 
szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 

 Az előterjesztést  készítette: Muhariné Mayer Piroska              

aljegyző   

   
  
 
   

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

  Önkormányzati Bizottság 

   

 

  

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   ------  

   

 

 

dr. Balogh László s.k. 
   jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. december 13-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2022. (…) önkormányzati ren-
delete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 
szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Üsz.:LMKOH/243-6/2022. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Minden év november, december hónapjában foglalkozunk a köztisztviselők illetményére vonatkozó 
rendelet módosításával, így az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is sor kerül erre az 
előterjesztésre.   
 
Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban még nem ismert a következő évi minimálbér és garantált 
bérminimum összege, így ilyenkor az illetmények szinten tartásáról tudunk dönteni. A 2022. évi illetmény 
megállapításakor egyetértettünk Képviselő-társaimmal abban, hogy célszerű lenne minden évben 
minimális mértékben emelni a dolgozóink bérét annak érdekében, hogy ne következzen be az a 
bérlemaradás, ami az elmúlt években az illetményemelés elmaradásából keletkezett. Erre tekintettel 
terjesztem a Képviselő-testület elé a rendeletmódosítást annak indokolásával együtt és a határozat- 
tervezetet.   
 

Általános indokolás  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén elfogadta a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 2022. január 1-től 

2022. december 31-ig érvényes 60.000 Ft-os illetményalapot.     
 

Jelenleg ebben az előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy az illetményalapot és az 
illetménykiegészítést a 2022. évi szinten továbbra is változatlanul tartsuk fenn 2023. évre a 
rendeletmódosítással annak érdekében, hogy ne következzen be illetmény csökkenés a hivatali 
dolgozók esetében és ezzel párhuzamosan kezdjük meg az előterjesztés határozat-tervezete szerint a 
2023. január 1-től megvalósítható bérfejlesztés kidolgozását.  
 
A lehetséges bérfejlesztés kidolgozását az alábbi tényezők indokolják: 

 A 2022. évi minimálbér havibér esetén bruttó 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum havibér 
esetén bruttó 260.000 Ft/hó. Nemrég elkezdődött a 2023-as minimálbérről és garantált 
bérminimumról szóló tárgyalássorozat a kormányzat és a munkavállalói, munkáltatói szak-
szervezetek között,  melyek eredménye várhatóan december végén jelenik meg. Jelenleg 
az érintett szakszervezeti vezetők arról beszéltek, hogy 15-20 százalék közötti emelést sze-
retnének kiharcolni annak érdekében, hogy az emelés az inflációt is kövesse és a vásárlóerő 
is megmaradjon.  

 A KSH által közzétett inflációs adatok alapján: 

a) Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal meghaladták az egy évvel 
korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett 
a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,8 százalékkal nőttek. 12 hónap 
alatt, 2021. augusztushoz viszonyítva: az élelmiszerek ára 30,9 százalékkal emelkedett.  

b) Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 20,1 százalékkal meghaladták az egy évvel 
korábbit, ezen belül az élelmiszerek ára 35,2 százalékkal emelkedett egy év alatt.  
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c) Októberben a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal meghaladták az egy évvel ko-
rábbit, ezen belül az élelmiszerek ára 40 százalékkal emelkedett egy év alatt. 

 A jelentős mértékben megemelkedett energiaköltségek egyre nehezebbé teszik a csalá-

dok megélhetését, sok esetben jelentős életszínvonalbeli visszaesés mellett tudják finanszí-

rozni a köztisztviselők a havi megemelkedett kiadásokat.  

  

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
 

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja pedig a felsőfokú és érettségi végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítését. Javasolom, hogy jelenleg mindkét illetmény-összetevő elem 
nagyságrendileg a 2022. évi szinten legyen meghatározva 2023. január 1-től 2023. december 31-ig és 
majd a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérünk a köztisztviselők bérfejlesztésére.  

 
2. §-hoz 

  
A rendelet hatálybalépését szabályozza.  
 
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni 
kell. 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A köztisztviselői bérek szinten tartásával nem következik be illetménycsökkenés, azonban a jelenlegi 
magas infláció mellett illetményemelés nélkül – figyelemmel a gazdasági válságra -  a köztisztviselői  
életszínvonal jelentős mértékben visszaesik. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
A 2022. évre megállapított illetmény szinten tartása 2023.- évre illetményemelés nélkül jelentős 
negatív környezeti és egészségi hatással bír.   
 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazást arra, hogy 2023. évre az illetményalapot a Kvtv. 62. § 
(1) bekezdésében foglaltakhoz képest magasabb összegben állapítsa meg.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.  
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A fentiekre tekintettel az alábbi határozat –tervezet és az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-
tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
 
…/2022. (…) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 
bérfejlesztésének előkészítése 
 
      Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2023. 
évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan készítse elő a Lajosmizsei Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2023. január 1-től  megvalósítandó bérfejleszté-
sét.  
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2022. december 13. illetve 2023. február 

 
 

Lajosmizse, 2022. december 5. 

Basky András sk. 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Előterjesztés melléklete 
 
 

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

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében, 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 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában 
biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017 
(IV.18.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § 

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2023. január 1-től 2023. december 
31-ig kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt rendelkezéseket 2023. január 1-től 2023. 
december 31-ig kell alkalmazni.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

 
Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2022. …………. 
 

dr. Balogh László  
jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  

Erre tekintettel a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2022. december 13-i Képviselő-

testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

Általános indokolás  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén elfogadta a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 2022. január 1-től 

2022. december 31-ig érvényes 60.000 Ft-os illetményalapot.     
 

Jelenleg ebben az előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy az illetményalapot és az 
illetménykiegészítést a 2022. évi szinten továbbra is változatlanul tartsuk fenn 2023 évre a 
rendeletmódosítással annak érdekében, hogy ne következzen be illetmény csökkenés a hivatali 
dolgozók esetében és ezzel párhuzamosan kezdjük meg az előterjesztés határozat-tervezete szerint a 
2023. január 1-től megvalósítható bérfejlesztés kidolgozását.  
 
A lehetséges bérfejlesztés kidolgozását az alábbi tényezők indokolják: 

 A 2022. évi minimálbér havibér esetén bruttó 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum havibér 
esetén bruttó 260.000 Ft/hó. Nemrég elkezdődött a 2023-as minimálbérről és garantált 
bérminimumról szóló tárgyalássorozat a kormányzat és a munkavállalói, munkáltatói szak-
szervezetek között,  melyek eredménye várhatóan december végén jelenik meg. Jelenleg 
az érintett szakszervezeti vezetők arról beszéltek, hogy 15-20 százalék közötti emelést sze-
retnének kiharcolni annak érdekében, hogy az emelés az inflációt is kövesse és a vásárlóerő 
is megmaradjon.  

 A KSH által közzétett inflációs adatok alapján: 

a) Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal meghaladták az egy évvel 
korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett 
a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,8 százalékkal nőttek. 12 hónap 
alatt, 2021. augusztushoz viszonyítva: az élelmiszerek ára 30,9 százalékkal emelkedett.  

b) Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 20,1 százalékkal meghaladták az egy évvel 
korábbit, ezen belül az élelmiszerek ára 35,2 százalékkal emelkedett egy év alatt.  

c) Októberben a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal meghaladták az egy évvel ko-
rábbit, ezen belül az élelmiszerek ára 40 százalékkal emelkedett egy év alatt. 

 A jelentős mértékben megemelkedett energiaköltségek egyre nehezebbé teszik a csalá-

dok megélhetését, sok esetben jelentős életszínvonalbeli visszaesés mellett tudják finanszí-

rozni a havi megemelkedett kiadásokat.  
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Részletes indokolás 

1.§-hoz 

  

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja pedig a felsőfokú és érettségi végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítését. Javasolom, hogy jelenleg mindkét illetmény-összetevő elem 
nagyságrendileg a 2022. évi szinten legyen meghatározva 2023. január 1-től 2023. december 31-ig és 
majd a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérünk a köztisztviselők bérfejlesztésére.  

  

2. §-hoz 

  

A rendelet hatálybalépését szabályozza.  
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