
 
Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. 
rendeletekkel módosított 

  

11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete  
a képviselő-testület hivatalának  

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

egységes szerkezetben 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi 

XXIII.tv. (továbbiakban Ktv.) felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza: 

 

I.fejezet 

Bevezető rendelkezések 

 

1.§. 

(1) E rendelet hatálya a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselői (köztisztviselők) közszolgálati 

jogviszonyára terjed ki. 

 

(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, 

amelyekre a képviselő-testület a Ktv. alapján lehetőséget kapott. A képviselő-testület hatásköre a különböző 

juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és 

kifizetési szabályait a jegyző határozza meg a Közszolgálati Szabályzatban. 

 

(3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról a rendelet 

kifejezetten rendelkezik. 

 

(4) A polgármesteri hivatalban munkaviszonyban álló dolgozókra e rendelet hatálya akkor terje ki, ha arról a 

rendelet kifejezetten rendelkezik. 

 

(5) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő 

arányosan illetik meg. 

 

II.fejezet 

2.§. 

A munkaidő és a helyettesítés egyes szabályai 

 

(1) A munkaidővel, ill. a munkarenddel kapcsolatosan a hivatal egyes köztisztviselőinek az eltérő munkaidő 

beosztását a jegyző határozza meg a Közszolgálati Szabályzatban. 

 

(2) A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző 

külön rendelkezik. 

 

3.§. 

Munkakörök, vezetői megbízások 

 

(1) A köztisztviselők munka- és feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. A képesítési követelményekről a 

9/1995.II.3./Korm.r. rendelkezik. A köztisztviselő munkaköri megnevezését ennek megfelelően a szakmai 

területre utaló kifejezéssel kell megállapítani (pl. igazgatási főelőadó, pénzügyi főelőadó, igazgatási tanácsos 

stb.) 

 

 (2) A községi önkormányzatnál a jegyzői kinevezésen túlmenően, a 3000-nél kevesebb lakosú településen a 

Ktv. 15. §-a alapján vezetői megbízás nem adható. 

 

4.§. 

Illetménykiegészítés 

 

(1) A Ktv. 44/a.§-a alapján a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletben  a tárgyévre vonatkozóan a 

köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg. (adható) 



 

(2) Az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %.  

 

5.§. 

Képzettségi pótlék 

(1) Képzettségi pótlék (adható) illeti meg az alábbi munkakört betöltő köztisztviselőt, ha a felsorolt 

képzettségűek valamelyikével rendelkezik: 

 

Munkakör Végzettség Pótlék mértéke az illetményalap %-

ában 

Pénzügyi előadó Adószakértő  

(felsőfokú szakképesítés) 

40 % (38.800-nak a 40 %-a= 

15520.- Ft) 

 

 

 

6.§. 

Idegennyelv-tudási pótlék 

A Ktv. 48.§-a alapján állapítható meg 

 

III.fejezet 

Kötelezően biztosítandó juttatások 

 

7.§.* 

 

8.§.* 

 

9.§.* 

 

10.§.* 

 

11.§. 

Anyakönyvvezetők megbízási díja 

 (1) * Hatályon kívül helyezve. 

 

(2)Az anyakönyvvezetőt naptári évenként a megjelenést elősegítő ruházati költségtérítés illeti meg, melynek 

mértéke a mindenkori illetményalap 80 %-a . 

(3) Az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítésére a köztisztviselők ruházati költségtérítési szabályokat kell 

figyelembe venni. 

12.§. 

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 

 

(1) A köztisztviselő részére további visszatérítendő , ill. vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet: (adható támogatások) 

a) lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás 

b) családalapítási támogatás 

c) üdülési hozzájárulás 

d) szociális támogatás 

e) illetményelőleg 

f) tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 

(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a 

hivatali szervezet vezetője állapítja meg. 

 

(3) Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület a juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a 

juttatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-

testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget. 

 

 

* Hatályon kívül helyezte a 2/2010.(II.16.)sz. rendelete. Hatályos 2010. február 16. 

* Hatályon kívül helyezte az  5/2011. (II.12.) sz. rendelete. Hatályos 2011. február 12. 
 

 



(4) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott módon, valamint a Közszolgálati 

Szabályzatan meghatározott módon kell felhasználni. 

 

(5) Az egyes juttatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 

 

13.§. 

A lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás 

 

(1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából, lakásvásárláshoz, cseréhez, lakásépítéshez vagy 

bővítéshez, lakótelek vásárláshoz (továbbiakban lakásépítés) kamatmentes visszatérítendő támogatásban 

részesíthető. 

 

(2) A tárgyévi támogatásra felhasználható keret biztosításáról a képviselő-testület a tárgyév március 31-ig 

beérkezett igények alapján dönt. 

 

14.§. 

Családalapítási támogatás 

 

(1) A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatalban dolgozó köztisztviselő első házasságkötése 

alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető. 

 

(2) A támogatás mértékéül évente a mindenkori illetményalapnak megfelelő összeg használható fel 

köztisztviselő(k) házasságkötése alkalmával. 

 

15.§. 

Üdülési hozzájárulás 

 

(1) A köztisztviselőt, polgármestert, munkaviszonyban álló dolgozót évente üdülési hozzájárulás illeti meg, 

melynek mértéke naptári évenként maximum az illetményalap 50 %-áig terjedhet. 

 

(2) Az üdülési hozzájárulás fedezetét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

16.§. 

Szociális támogatások 

 

A./ Beiskolázási támogatás 

(1) A köztisztviselő, polgármester, munkaviszonyban álló dolgozó alap-, közép-, és felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanuló gyermeke(i) után beiskolázási támogatásban részesíthető. 

 

(2) A beiskolázási támogatásra a képviselő-testület a költségvetési rendeletében gyermekenként 5.000.-Ft/fő 

összegű keretet biztosít. 

 

B./ Rendkívüli szociális támogatás 

 

(1) Renkívüli szociális támogatásban részesíthető a köztisztviselő, a polgármester, a hivatalban 

munkaviszonyban álló dolgozó, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amikor megélhetése veszélyeztetetté 

válik. 

 

(2) A rendkívüli szociális támogatásra a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben meghatározott 

mértékű keretet biztosít. 

 

17.§. 

Illetményelőleg 

 

(1) A köztisztviselők, a polgármester, a hivatalban munkaviszonnyal rendelkező dolgozó átmeneti anyagi 

gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők. 

 

(2) Illetményelőleg indokolt esetben, évente egy alkalommal állapítható meg. 

 

18.§. 

A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása 

 



(1) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható. 

 

(2) A tanulmányi támogatás mértékét a képviselő-testület az igények ismeretében az éves költségvetésben 

határozza meg. 

 

19.§. 

Kegyeleti gondoskodás 

 

A kegyeleti gondoskodás részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg. 

 

19/A.§ 

Kegyeleti támogatás 

 

(1) A Ktv. 49.M.§. szerint az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává 

nyilváníthatja. 

 

(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben a jegyző 

döntésének megfelelően az önkormányzat átvállalja. 

 

(3) A képviselő-testület a (2) bek.-ben meghatározott célra keret biztosításáról a jegyző javaslata alapján 

pótelőirányzatként dönt. 

 

19/B.§. 

Temetési segély 

 

(1) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 685.§-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén. 

 

(2) A temetési segélyre a képviselő-testület keret biztosításáról a 16/a.§.(2).bek-ben meghatározott formában 

dönt. 

 

20.§. 

 

A nyugállományú köztisztviselők támogatása 

 

(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy 

természetbeni támogatásban részesíthető. 

(2) Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosít (szociális 

keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 

 

(3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: 

a) eseti szociális segélyű 

b) jövedelem-kiegészítés 

c) temetési segély 

d) kedvezményes étkeztetés 

e) kedvezményes üdültetés 

Megjegyzés: (Jelenleg a polgármesteri hivatalban nyugállományú köztisztviselő nincs, így részletesebb 

szabályozásra nincs szükség) 

 

21.§. 

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése 

 

(1) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a 

szervezet szempontjából fontos, többletfeladatként jelentkező feladatok elvégzéséért , ezen eredmények 

közvetlen rövid időn belül történő elvégzésének ösztönzésére a hivatal köztisztviselői, a hivatalban 

munkaviszonyban álló dolgozói jutalomban részesíthetőek. 

 

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésében határozza meg, ezen kívül 

a költségvetési évben keletkezett bérmaradvány terhére fizethető ki jutalom a köztisztviselők részére. 

 

22.§. 

Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök meghatározása 

 



(1) A vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök meghatározásáról a hivatali szervezet vezetője dönt a 

Közszolgálati Szabályzatban. 

23.§. 

Köztisztviselők napja 

(1) A Ktv. 71/A.§-ának rendelkezése alapján a Köztisztviselők Napja július 1-je, amely a közigazgatási 

szerveknél - a munkaviszonyban állókra is kiterjedően - munkaszüneti nap. 

 

24.§. 

Záró rendelkezések 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel 

egyidejűleg az önkormányzatnak a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és pihenőidőről, egyéb 

juttatásokról, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló 12/1993. (VIII.3.)sz. rendelete hatályát veszíti. 

 

   

  Lukesné Csábi Ágnes      Tóth Tibor 

                      jegyző      polgármester 

 

Kihirdetve: 2001.október 31. 

 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

 

 


