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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselői illetményalap központi szabályozása 2008 óta nem változott, 
jelenleg is 38.650,- Ft. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 
2022. évi XXV. törvény 2023. január elsejétől hatályos 65. § (6) bekezdése  a 
2023-as évre vonatkozóan is lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület 
a központi költségvetésben meghatározottnál magasabb összegben 
határozza meg a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat Közterület-
felügyeleténél foglalkoztatott közszolgálati köztisztviselők illetményalapját. 
A testület több alkalommal élt a törvényben biztosított jogával, az utolsó 
alkalommal 2021 decemberében módosította a Polgármesteri Hivatal 
Köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) 
önkormányzati rendeletet, melyben a központilag megállapított 
illetményalapot 26.350 Ft-tal egészítette ki (65.000 Ft-ra). 
A befolyásoló körülmények – így a gazdaságban végbemenő folyamatok, az 
infláció, a humán erőforrás célzott megtartása, a jogszabály alapján számos 
ágazatban emelkedő bérek – alapján javaslatot teszek 2023. január 1-től 
kezdődően az illetményalap 70.000 Ft-ra történő emelésére. 
A Közterület-felügyelet köztisztviselő munkatársai nem tartoznak a módosításra 
javasolt rendelet hatálya alá, ezért esetükben külön határozati javaslatot 
terjesztek Önök elé. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító rendelet megalkotását 
és a határozat elfogadását támogatni szíveskedjék. 
 
Budapest, 2023. február „…..”. 
 
 
 
 

Borbély Lénárd 
polgármester 

 
 
Melléklet: 

1. számú melléklet: rendelet tervezet, indokolás 
2. számú melléklet: rendelet tervezet hatásvizsgálata 
3. számú melléklet: egyeztető lap 
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RENDELETALKOTÁS 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti rendeletét megalkotja. 
 
A rendeletalkotás elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szükséges.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Vincze Anikó, jegyző 
 Szeder Istvánné, 
 városgazdálkodási ágazatvezető 
 
  
Határozati javaslat  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél 
2011. évi CXCIX. törvény alapján foglalkoztatottak illetményalapját 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
65. § (6) bekezdése és a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
jövőbeni, a helyi önkormányzatok részére ilyen tárgyú felhatalmazást adó 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján 2023. január 1. napjától kezdődően 
70.000 Ft-ban állapítja meg, ennek fedezetét a 2023. évi, valamint a mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szükséges.  
 
Határidő: 2023. évi költségvetés tervezése 
 
Felelős:  Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Vincze Anikó, jegyző 
 Szeder Istvánné, 
 városgazdálkodási ágazatvezető 

dr. Papp Antal,  
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Közterület-felügyelete 
igazgató 
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1. számú melléklet 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) 

önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testületének 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 
szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet 3. § a) pontja szerinti illetményalap mértéke 70.000 Ft.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba. 
 

3. § 

E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
 
 
 

Borbély Lénárd              dr. Vincze Anikó 
             polgármester                                                                      jegyző 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve:  
 
 

Négyesiné Mizsák Alexandra 
szervezési irodavezető  

  



5 
 

Általános indokolás 
 

A köztisztviselői illetményalap központi szabályozása 2008 óta nem változott, 
jelenleg is 38.650 Ft. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 
2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a 
Képviselő-testület a központi költségvetésben meghatározottnál magasabb 
összegben határozza meg a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 
közszolgálati köztisztviselők illetményalapját. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.§-hoz: 
 
Az illetményalap módosítását tartalmazó rendelkezés. 
 

A 2. §-hoz 
 
Hatálybaléptető rendelkezés. 
 

A 3. §-hoz 
 
A rendeletben foglaltak alkalmazására vonatkozó szabály. 
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2. számú melléklet 
 
 

A rendelettervezet hatásvizsgálata 
 
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (….) önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testületének 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
1. A rendelet megalkotásának indokai, céljai, melyek a szabályozást 
szükségessé teszik:  
Társadalmi okok, célok Gazdasági okok, célok Szakmai okok, célok 
nem releváns nem releváns 2022 óta nem történt 

változtatás az 
illetményalapban 

 
2. A jogi szabályozás várható hatásai: 
Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatások: 

Környezeti és 
egészségügyi 
következmények 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatások 

a költségvetésben a 
fedezet biztosított 

nincs nincs 

 
3. A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi 
feltételek 

Szervezeti 
feltételek 

Tárgyi feltételek Pénzügyi 
feltételek 

meglévő meglévő meglévő Budapest XXI. 
Kerület Csepel 
Önkormányzata 
2023. évi 
költségvetéséről 
szóló 
önkormányzati 
rendelet 
elfogadása 

 
4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Nehezebb lesz a munkaerő megtartása, a fluktuáció további jelentős 
növekedése várható. 
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3. számú melléklet 
 

EGYEZTETŐ LAP 
 

RENDELETTERVEZET 
 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

JAVASLAT 
 

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél 
közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére 

 
c. előterjesztéshez 

 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra 
      aljegyző 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek 
 
 
Budapest, 2023. február 

 
 

dr. Villányi Dóra 
aljegyző 

 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné 
      városgazdálkodási ágazatvezető 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek 
 
 
Budapest, 2023. február 

 
 

Szeder Istvánné 
városgazdálkodási ágazatvezető 
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