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Tárgy:   A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 

önkormányzati rendelet  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv.) 234. § (3) - (6) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi köztisztviselőnek a 
tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 40 %-a, középiskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a. 
Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítés a helyi rendelet szerint egységesen 10 %, az ajkai munkahelyen dolgozó 
köztisztviselők esetében 
- felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a, 
- középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 10%-a. 
Indokolt, hogy az önkormányzatok közös hivatalában dolgozók azonos mértékű 
illetménykiegészítésben részesüljenek. 
 
Halimba Község Önkormányzata a 11/2001. (XII.7.) számú rendeletében szabályozta a köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásait, valamint a szociális és kegyeleti támogatásait.  
Ezt a rendeletet is indokolt újra megalkotni olyan formában, hogy összhangban álljon Ajka város 
Önkormányzata hasonló tárgyú rendeletével. 
 
A rendelettervezetnek gazdasági kihatásai vannak, melynek elfogadása esetén előirányzatát a 2014. évi 
költségvetésben a halimbai költségvetési tételek között kell megjeleníteni. 
A juttatásokra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző az eddigieknek megfelelően a törvényi 
felhatalmazás alapján a közszolgálati szabályzatban határozza meg. 
 
A leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalására, és 
a rendelet egy olvasatban történő elfogadására. 
 
Halimba, 2013. november 19. 
 
 

            Tóbel János 
  polgármester 
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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
_____/2013 .(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól  
 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 142. §-ában, 152. §-ában, 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 
237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzati rendelet hatálya az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai 
Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati 
ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki. 

 
(2) Az önkormányzati rendelet 4.§-ának rendelkezéseit törvény eltérő rendelkezése 

hiányában az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is 
alkalmazni kell. 

 
(3) A rendelet 5. §-ában meghatározott támogatások azokat a nyugállományú 

köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól kerültek nyugállományba. 
 

 
Illetmény-kiegészítés megállapítása 

 
2. § 

 
(1) A Hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak. 

 
(2) Az  illetménykiegészítés mértéke: 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10 %-a. 

 
Képzettségi pótlék 

 
3. § 

A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között képzettségi pótlékot állapíthat meg. 
 

 
Köztisztviselők részére biztosított juttatások, támogatások 

 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat a köztisztviselői részére a következő szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásokat szociális és kegyeleti támogatásokat biztosítja. 
 

a) Lakhatási támogatások; 
b) Lakásépítési, vásárlási támogatás, kamatmentes kölcsön; 
c) Szociális támogatások: eseti szociális segély, kegyeleti támogatás; 
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d) Képzés, továbbképzés, nyelvtanulás támogatása; 
e) Sport- és szabadidős tevékenységek támogatása; 
f) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg 

(kontaktlencse) az 50/1999.(XI. 3.) EÜM rendelet szerinti feltételek fennállása 
esetén;.  

g) Cafeteria juttatás;  
h) Béren kívüli természetbeni juttatás; 
i) Illetményelőleg a tárgyéven belüli visszafizetéssel, legfeljebb a mindenkori 

adómentes mértékig; 
 

5.§ 
 

(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 
a szociális keretből pénzbeli támogatásban részesíthető. A szociális keret éves összege a 
mindenkori köztisztviselői illetményalap 10-szerese. 

(2) A szociális keretből nyújtható támogatások: 
a) eseti szociális segély 
b) temetési segély. 

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás annak a nyugdíjas köztisztviselőnek adható, 
a) akinek a családjában a havi átlagjövedelem (legalább 6 hónap átlagában) nem éri el 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét, 
b) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 
(4) A szociális keretből nyújtható támogatásról a jegyző a polgármester egyetértésével 

kérelem alapján vagy hivatalból dönt. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzati rendelet 4. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzati rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a 

képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja. 
 

Záró rendelkezés 
 

7. § 
 

(1) E rendelet 2014. január 1. napján  lép  hatályba.  
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
a) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők szociális, 

jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti 
támogatásairól szóló 11/2001. (XII.7.) önkormányzati rendelete. 
 

b) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Körjegyzőségen 
foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről szóló 8/2003.(VII.28.) 
önkormányzati rendelete. 
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Halimba, 2013. november 28. 

  
 

  Tóbel János s.k. Dr. Jáger László s.k. 
    polgármester            jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 29. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 

Általános Indokolás 
 
Az önkormányzati képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény keretei között rendeletben szabályozza a köztisztviselők részére biztosítható 
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 
 
 

Részletes indokolás 
 
1. §-hoz 
Az önkormányzati rendelet rögzíti a szabályozás személyi hatályát. 
 
2. §-hoz 
Az illetménykiegészítés tárgyévre meghatározott mértékét szabályozza. 
 
3. §-hoz 
A jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  142. §-a alapján 
képzettségi pótlékot állapíthat meg. A pótlék a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító 
további szakképesítés, szakképzettség elismerése. 
 
4-5. §-okhoz 
Meghatározza a köztisztviselők részére biztosított szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokat szociális és kegyeleti támogatásokat. 
 
6. §-hoz 
Az éves költségvetés jóváhagyását követően a jegyző állapítja meg a juttatások és 
támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait. 
 
7. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
Halimba, 2013. november 28. 
 
 
   Dr. Jáger László  
            jegyző 


