Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 32/2021. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi
illetménykiegészítéséről1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.
2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők
esetében az alapilletmény 40 %-a.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az
alapilletmény 20 %-a.
3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszti.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2021. december 23.

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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A rendeletet a Közgyűlés a 2021. december 22-i ülésén fogadta el.

INDOKOLÁS
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2022. évi illetménykiegészítéséről
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdései alapján
a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítés tárgyévre
a Közgyűlés rendelete állapítja meg. A szabályozási javaslat az előző évben hatályos
önkormányzati rendelettel azonos mértékben állapítja meg az illetménykiegészítést.
Részletes indokolás
1. §-hoz: A rendelet hatályát határozza meg.
2. §-hoz: A Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselői
tekintetében állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2022. évre.
3. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
4. §-hoz: A rendelet alkotásra felhatalmazó jogszabály tárgyévre hatalmazza fel a Közgyűlést
rendeletalkotásra, így ezen szakasz a hatályát vesztő rendelkezést foglalja magában.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá 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)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

