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Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
A 2020. december 16-án kelt előterjesztésemben tájékoztattam, hogy a Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 61. § (1) bekezdése a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalapot 2021-ben (is) 38.650,- Ftban állapítja meg, mely illetményalap 2008. óta változatlan, és amelynek alkalmazásával
méltatlanul alacsony bérezés lenne csak megállapítható a Mindszenti Polgármesteri
Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére.
Az akkori előterjesztésemben tett javaslatom alapján Polgármester Úr megalkotta a 37/2020.
(XII. 17.) önkormányzati rendeletet, mely szerint az illetményalap 2021-ben, pontosabban a
2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig 50.245,- Ft.
Időközben azonban a Képviselő-testület tagjaival folytatott informális egyeztetések útján
kialakulóban vannak az idei költségvetés keretszámai, bizonyos költségvetést megalapozó
döntések már megszülettek, ezért – nem utolsó sorban a béreknek a közigazgatási információs
rendszerben (KIR) történő rögzítési kötelezettségére tekintettel – célszerűnek látszik már most
rendeleti formába önteni az említett egyeztetéseken kialakult 60.000,- Ft-os illetményalapot.
Az idei évre tervezett létszám- és bérpolitikának köszönhetően a havi, és ebből következően
az éves bértömeg nem változik, nem nő, továbbá a fenti összegre megemelt illetményalap az
eddig alkalmazott bérkompenzációs stratégiánál kedvezőbb helyzetet teremt, így javaslatom
az, hogy nem szükséges megvárni a költségvetési rendelet megalkotását, az illetményalapról
szóló rendelet módosításával az emelt összeg alkalmazható lenne.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy az előterjesztést áttekinteni, és a köztisztviselők illetményalapjáról szóló döntést
- a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján saját
hatáskörben - a mellékelt tervezet szerint meghozni szíveskedjen.
M i n d s z e n t , 2021. január 25.

Tisztelettel:
Dr. Végh Ibolya
jegyző

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021. (….) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló
37/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében,
valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 37/2020. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba.”
2. § A Rendelet 2. §-ának az „50.245,- Ft” szövegrésze helyébe a „60.000,- Ft”
szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
M i n d s z e n t , 2021. január 25.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

Kihirdetve: 2021. ……………………………
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jegyző

dr. Végh Ibolya
jegyző

