
Kelebia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testületének 

11/2012.(X.25.)rendelete 

A közszolgálati tisztviselők juttatásai ak egyes kérdéseiről. 

Kele ia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló . 
évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16.§.(1)bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet 

alkotja. 

I. fejezet 

A rendelet személyi hatálya 

1.§. 

(1) A re delet sze élyi hatálya kiterjed Kele ia és Harkakötö y Községek Körjegyzőségi 
Hivatalával teljes és rész u kaidő e  foglalkoztatott közszolgálati jogviszo y a  álló 
vala e yi köztisztviselőre és ügykezelőre.  

(2) Jelen re delet re delkezéseit a foglalkoztatási jogviszo y a  álló főállású 
polgármesterre is alkalmazni kell. Ebben az esetben a munkáltatói jogkört az 

Ügyrendi Bizottság elnöke gyakorolja.  

 

II. fejezet 

Az ö kor á yzat képviselő-testülete által megállapított juttatások 

2.§. 

Munkáltatói kölcsön 

A közszolgálati tisztviselők lakásépítését, vásárlását, felújítását, korszerűsítését a u káltatói 
jogkör gyakorlója kamatmentes kölcsönnel támogathatja. A kölcsön legfeljebb 36 hónapra 

nyújtható, mértéke nem lehet több mint 300.000,- Ft. 

3.§. 

Illet é yelőleg 

A u káltatói jogkör gyakorlója kérele re illet é yelőleg folyósítási lehetőséget iztosít. A 

köztisztviselő évi egy alkalo al veheti igé y e, értéke a ettó illet é yé ek 5  %-a 

lehet. 

4.§. 

Tanulmányi, képzési támogatás 



 

A u káltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselők szak ai fejlődésé ek, 
tová képzésé ek elősegítésére szak ai tová képzéseket, ta ul á yi tá ogatásokat 
biztosíthat. 

5.§.  

 

Egészségügyi támogatás 

 

A közszolgálati tisztviselők a saját részükre törté ő sze üveg, ko taktle se készítésé ek 
díjához hozzájárulásban részesülhetnek. Mértéke alkalmanként 38.650;- Ft lehet. 

 

10.§. 

 

Nyugállo á yú köztisztviselők tá ogatása 

 

(1) Azok a yugállo á yú köztisztviselők, akik a képviselő-testület hivatalától kerültek 

nyugállományba, szociális támogatásként eseti szociális segélyben részesülhetnek. 

(2) A támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmet a nyugállományú 

köztisztviselő, vagy akadályoztatása eseté  házastársa, élettársa, vagy gyer eke 
adhatja be, a Hivatal sze élyügyi előadójá ál.  

(3) A kérele ről a polgár ester és a jegyző együtt dö te ek.  

11.§. 

Eljárási szabályok 

 

A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 

elszá olás re djét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 

12.§. 

Záró rendelkezések 



(1)Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba. 

Egyidejűleg hatályát veszti a Kele ia Község Polgár esteri Hivatalá ak köztisztviselőit 
egillető juttatásokról és tá ogatásokról szóló 12/2001.(XII.29.)ökr. számú rendelet. 

 

 

            Maczkó József                                                       Oltyánné Kozla Erika  

            polgár ester                                                              körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indoklás 

A közszolgálati tisztviselők juttatásai ak egyes kérdéseiről szóló ö kor á yzati re delethez. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló . évi CXCIX. törvé y Kttv.  . ár ius . apjával 
hatályo  kívül helyezte a köztisztviselők jogállásáról szóló 99 . évi XXIII. törvé yt. A Kttv. 
felhatalmazást ad az önkormányzatnak arra, hogy rendeletben szabályozza azokat a szociális, 

jóléti egészségügyi juttatásokat, a elyeket iztosíta i kívá  a köztisztviselők részére. A 
rendelet-tervezet  5 féle juttatási formát tartalmaz. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a 

juttatási for ák e  kötelezőek, ha e  adhatóak. A juttatások fedezetét a tárgyévi 

költségvetésben biztosítja a testület.  

 

TÁJÉKOZATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

  

Rendelet-tervezet címe: A közszolgálati 

tisztviselők juttatásai ak egyes 
kérdéseiről. 

 

 

Rendelet-tervezet vala e yi jele tős hatása, különösen 

Társadalmi, igazgatási hatás: Költségvetési hatás: Környezeti 

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív 

terheket 

befolyásoló 

hatás: 

Egyéb hatás: 

nincs 2012-ben nincs, ezt 

követő évek e  
mindig a 

költségvetési 

rendeletben kell 

fedezetet 

biztosítani. 

nincs nincs nincs 

A re delet egalkotása szükséges, ert:  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvé y alapjá  kell eghatároz i a 
közszolgálati tisztviselők juttatásait. 



A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 

változatla , az előző évivel egegyező 

 

változatlan, az 

előző évivel 
egegyező 

változatlan 2012. évben többlet pénzügyi 

igény nincs. 

 

 

 

 

 


