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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 
234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, önálló rendelettel 
szükséges dönteni a 2022. évben alkalmazandó köztisztviselői illetménykiegészítés 
mértékéről.  
 
A Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdése alapján: „(3) A helyi önkormányzat rendeletben 
egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, 
… 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, 
amelynek mértéke legfeljebb 20%.” 
 
A közgyűlés 2021. évben biztosította első ízben a hivatalban foglalkoztatott felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére a 40 %-os, illetve az érettségi 
végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os, a törvény által adható felső határ szerinti 
illetménykiegészítést. 
  
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
számára - tevékenységük elismeréseként - 2022. évben is ezen mérték kerüljön 
meghatározásra figyelemmel arra, hogy az önkormányzati hivatal köztisztviselői 
magas színvonalú munkavégzést látnak el, továbbá az általuk elvégzett feladatok 
növekvő nagyságrendje is indokolja ezen mérték fenntartását.  
 
A 2022. évi költségvetésben az emelt összegű illetménykiegészítés forrása biztosított. 
 
Mindezekre figyelemmel az illetménykiegészítés 2022. évre megállapított mértékét az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet tartalmazza. 
 
 
Székesfehérvár, 2022. január 17. 
 
         

 Dr. Molnár Krisztián s.k. 
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
/2022. (…..) önkormányzati rendelete  

 
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2022. évi illetménykiegészítéséről 
 
 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselők 2022. évben az alapilletményük 40 %-ának megfelelő 
illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott érettségi végzettségű 
köztisztviselők 2022. évben az alapilletményük 20 %-ának megfelelő 
illetménykiegészítésre jogosultak. 

2. § 

Hatályát veszti a Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 19-én lép hatályba. 
 

 
  
 
 Dr. Molnár Krisztián  Dr. Kovács Zoltán 
 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 
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a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2022. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet  
i n d o k o l á s a 

1. §-hoz 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 234. § (3) és (4) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést 
állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 40 %-
a. A helyi önkormányzat ugyanezen rendeletében illetménykiegészítést állapíthat meg 
egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20 % lehet.  

A rendelettervezet – a jogszabályi mértéken belül – 40, illetve 20 %-os 
illetménykiegészítést rögzít.  

2. és 3. §-hoz 
 

A szakaszok a rendelet hatályba léptető és a korábbi szabályozást hatályon kívül 
helyező rendelkezéseit tartalmazza. 

 

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  
2022. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes 

hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 
 

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú 
köztisztviselők részére az alapilletményük 40 %-ának, míg az érettségi 
végzettségű köztisztviselők részére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítést állapít meg 2022. évben.  
A rendeletben meghatározott illetménykiegészítések fedezete a 2022. évi 
költségvetésben biztosított, az illetménykiegészítés biztosítása a köztisztviselők 
munkájának elismerését, megbecsülését szolgálja. 
 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 

 
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható 
következményeinek vizsgálata: 

A törvényi szabályozás alapján az illetménykiegészítést a tárgyévre kell 
megállapítani, azaz évente kell döntést hozni e tárgyban.  
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, fedezete a költségvetésben biztosított. 


