
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

10/2003. (XI. 13.) Önk. számú 

 

RENDELETE 

 

„A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ DOLGOZÓIT 

MEGILLETŐ JUTTATÁSOK RENDSZERÉRŐL” 

 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és „A köztisztviselők jogállásáról” szóló az 

1992. évi XXIII. törvény 4. §, 42. § (3) bekezdés, 43. § (4) bekezdés, 44/A. § (1) bekezdés 

és a 46. § (5) bekezdés előírásaira figyelemmel a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 

jogviszonyban álló dolgozói munkavégzési és juttatási rendszerét az alábbiak szerint 

szabályozza. 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal 

a. köztisztviselőire, 

b. ügykezelőire. 

 

(2) Köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló munkaviszonyára a Munka 

Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(3) E rendelet alkalmazásában nyugállományú köztisztviselő az, aki a Hajdúbagos Község 

Polgármesteri Hivatalából, illetve annak jogelőd szervétől ment nyugállományba. 

 

II. 

 

A köztisztviselő díjazása 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület az illetményalapot évente rendeletben köteles – a helyi érdekegyeztetés 

keretében kialakított állásfoglalás, valamint az államigazgatásban érvényes illetményalap 

figyelembe vételével – megállapítani úgy, hogy az nem haladhatja meg az államigazgatásban 

érvényes központilag megállapított illetményalap mértékét, illetve annál legfeljebb 10% 

ponttal lehet alacsonyabb és nem lehet kisebb a képviselő-testület által megállapított előző évi 

illetményalapnál.  

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének 

alapját képező célokról, célkitűzésekről a tárgyévre vonatkozóan legkésőbb január 31-

ig határozatilag dönt. 



 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok alapján a jegyző előre írásban megállapítja a 

tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott 

teljesítménykövetelményeket. 

 

(3) A jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások 

előirányzatán belül, teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti 

fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 20%-kal megemelheti, vagy 

legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 

 

 

4. § 

 

A Képviselő-testület a hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 

illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletményének 10%-a. 

 

 

III. 

 

          Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatások 

 

5. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői részére visszatérítendő, illetve 

vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatást biztosít. 

Ilyen juttatás lehet: 

a.) lakásépítési, -vásárlási támogatás 

b.) szociális támogatás, 

c.) illetményelőleg 

d.) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások fedezetének biztosítására a Képviselő-

testület az éves költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatal bruttó személyi 

juttatás előirányzata terhére elkülönített alapot hoz létre, mely más célra nem 

használható fel.  

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes 

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 

 

Lakásépítési, -vásárlási támogatás 

 

6. §. 
 

(1) A köztisztviselő részére közszolgálati jogviszonya alatt – az erre a célra elkülönített 

alapban rendelkezésre álló forrásból – lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez, 

átalakításhoz, korszerűsítéshez, lakótelek vásárlásához kamatmentes munkáltatói 

támogatás nyújtható a számlavezetéssel megbízott pénzintézet útján. 



(2) A támogatás legmagasabb nettó összege az önkormányzatnál érvényes köztisztviselői 

illetményalap hatszorosának megfelelő összeg lehet. 

(3) A támogatás visszafizetésének részletes szabályairól a munkáltató szerződést köt a 

köztisztviselővel. 

 

 

Szociális és kegyeleti támogatás 

 

7. § 

 

(1) Köztisztviselők, ügykezelők az őket érintő rendkívüli események (betegség, baleset, 

gyermekszületés, haláleset, költözködés, hosszabb jövedelem kiesés, stb.) alkalmával – 

kérelmükre – anyagi támogatásban részesíthetők. 

 

(2) Támogatásként megállapítható  

a) visszafizetendő kamatmentes támogatás a kérelmező 2 havi illetményének megfelelő 

bruttó összeghatárig, 

b) vissza nem térítendő támogatás az illetményalap háromszorosának megfelelő bruttó 

összeghatárig, 

c) az a) és b) pontokban meghatározott támogatás együttesen. 

 

(3) A támogatás mértékéről és a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás visszafizetésének 

módjáról a jegyző – a polgármester véleményének kikérése alapján – dönt. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekintheti létszámába tartozó dolgozóját vagy 

nyugdíjasát. Saját halottnak nyilvánított elhunyt temetése esetén az átlagos temetési 

költségeknek megfelelő költségtérítés engedélyezhető. 

 Saját halottá nyilvánításról és a költségtérítés engedélyezéséről – az érintett 

érdekképviseleti szervvel, valamint a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján 

– a jegyző dönt. 

 

 

8. §. 

 

A közszolgálat halottjává nyilvánított köztisztviselő temetési költségeihez – a szociális 

keretből – legfeljebb az önkormányzatnál érvényes köztisztviselői illetményalap 

hétszeresének megfelelő összegű (nettó) támogatás nyújtható. 

 

Illetményelőleg 

 

9. § 

 

Az illetményelőleg a kérelmező bruttó havi illetményének megfelelő összegben, legfeljebb 6 

havi részletben történő visszafizetésre folyósítható. 

 

 

 

 

 



Képzés, továbbképzés, nyelvtanulás 

 

10. §. 
 

(1) A köztisztviselők szakmai és idegen-nyelvi képzése, - továbbképzése kérelmükre 

támogatható. 

(2) Támogatásként megállapítható: 

a.) munkaidő kedvezmény az oktatás és a vizsga idejére, 

b.) tandíj illetve képzési költség részbeni vagy teljes átvállalása, 

c.) a vizsga díjának – egyszeri – átvállalása, 

d.) a tankönyvek költségének átvállalása 

e.) az oktatás illetve a vizsga helyére történő utazás költségének átvállalása. 

 

(3) A támogatás formájáról, mértékéről és feltételeiről – a képzésnek a köztisztviselő 

munkaköréhez való szüksége alapján – a munkáltató szerződést köt a köztisztviselővel. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Hatályba léptető rendelkezés 

 

11. § 

 

(1) Jelen rendelet 2004. január 01-ével lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti „az önkormányzat hivatala 

köztisztviselőinek juttatásairól” szóló 10/2001. (X.26.) Önk. számú rendelet. 

 

Hajdúbagos, 2003. november 13.  

 

 

Szabó Lajos 

polgármester 

Jenei Attila 

jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Hajdúbagos, 2003. november 14. 

 

Jenei Attila 

jegyző 


