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Ügyszám: 11/1081/2015. 
Készítette: Szabó-Vizy Márta  
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 2015. december 10-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján a képviselő-
testület rendeletben állapítja meg a köztisztviselők 2016. évre vonatkozó illetménykiegészítését. 
 
A 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 30%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a. 
 
Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és 
támogatásokról szóló35/2014.(XII.30.)önkormányzati rendelet 2. §-a szerint az illetménykiegészítés 
- felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a, 
- középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 10%-a. 
Az illetmény-kiegészítés mértéke a hivatalban 2003 óta változatlan, a mértékek megváltoztatása nélkül 
javasoljuk megállapítani a rendeletben 2016. évre, amely nem éri el a törvényben meghatározott, 
adható maximális mértéket. 
 
A rendeletalkotásnak nincsenek jelentős gazdasági kihatásai, mivel a fenti jogszabályhely 
alkalmazásához a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. 
törvény (a továbbiakban Átmeneti tv.)17.§-a garanciális rendelkezést is tartalmaz, mely szerint: 
 
Átmeneti tv. 17. § A Kttv. 234. § (3)-(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a 
Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi 
önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a 
fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították. 

A rendelet nem tartalmaz változást az előző évi rendelethez képest. 

A juttatásokra vonatkozó részletes szabályok az eddigieknek megfelelően a törvényi felhatalmazás 
alapján a közszolgálati szabályzatban kerülnek meghatározásra. 
 
A leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a 
rendelet egy olvasatban történő elfogadására. 
 
Halimba, 2015. december 10. 
 
 

           Tóbel János 
 polgármester 
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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2015.(…….) 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, 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

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

 
(2) Az önkormányzati rendelet 5.§-ának rendelkezéseit törvény eltérő rendelkezése 

hiányában az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire, 
önkormányzati tanácsadóira, fizikai alkalmazottaira is alkalmazni kell. 

 
(3) A rendelet 5/A.-§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. 
 

Címadományozási juttatás 
 

4. § 
 
A címzetes főjegyző számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást állapíthat 
meg. Amennyiben a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, a 
képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  253. § (9) bekezdésében 
meghatározott mértékű címadományozási juttatást biztosít a címzetes főjegyző számára. A 
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címre való jogosultság megszűnése, a cím visszavonása a már kifizetett címadományozási 
juttatást nem érinti. A címadományozási juttatás kifizetésére a Köztisztviselők Napján kerül 
sor. 
 

Köztisztviselők részére biztosított juttatások, támogatások 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat a köztisztviselői részére a következő visszatérítendő és vissza nem 
térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra szociális és kegyeleti 
támogatásokra biztosít fedezetet: 

a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg, lakásépítési-, vásárlási támogatás, 
kamatmentes kölcsön 

b) vissza nem térítendő juttatásként:  
 
ba) lakhatási támogatás,  
bb) szociális támogatások; 
bc) képzés, továbbképzés, nyelvtanulás támogatása; 
bd) sport- és szabadidős tevékenységek támogatása; 
be) képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának 

támogatása 
bf) ingyenes számítógép használat;  
bg) sporteseményre, vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, 

bérlet 
bh) cafeteria juttatás; 
bi) béren kívüli juttatás 
bj) egyes meghatározott juttatás 

 
5/A. § 

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

a szociális keretből pénzbeli támogatásban részesíthető. A szociális keret éves összege 1 
millió forint. 

(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 5. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzati rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a 
képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja. 

 
Záró rendelkezés 

 
7. § 

 
E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  

 
 

Halimba, 2015. december 10. 
 
 

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

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 11. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 

Általános Indokolás 
 
Az önkormányzati képviselő-testület rendeletben szabályozza a köztisztviselők és a 
nyugállományú 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 képzettségi pótlékot állapíthat meg.A pótlék a feladatkör szakszerűbb ellátását 
biztosító további szakképesítés, szakképzettség elismerése. 
 
4. §-hoz 
A címadományozási juttatást szabályozzaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény  253. § (9) bekezdése alapján. 
 
5. §-hoz 
Meghatározza a köztisztviselőkrészérebiztosítottszociális, 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. 
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7. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
Halimba, 2015. december 10. 
 
 
 
   Dr. Jáger László  
           jegyző 
 
 


