
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
18/2016. (VII.  13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT 

KÖZTISZTVISEL ŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL , 
A VEZETŐI ILLETMÉNYPÓTLÉKRÓL ÉS  

A KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KÖZTISZTVISEL ŐK SZEMÉLYI JUTTATÁSÁRÓL  
 
 
 
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdés, 234. § (3) bekezdés c) 
pontjában, a 235. §-ban és a 236. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában és 20. § (7) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 
Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire (továbbiakban együtt: köztisztviselő).  
 

 
2. § (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjének - a 3. §-ban foglalt 

kivétellel - 2016. január 01. napjától az alapilletménye 30%-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítést állapít meg. 

 
(2) A jegyző a polgármester egyetértésével a Hivatal középfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőjének a személyi juttatását - a 3. §-ban foglalt kivétellel - 2016. 
március 01. napjától teljesítményértékelése alapján a Kttv. 133. § (3) 
bekezdésében és a 235. §-ban foglaltak szerint alapilletményének %-os arányában 
állapítja meg. 

   
 
3. § A köztisztviselő a 2. §-ban foglalt illetménykiegészítése, illetve személyi juttatása 

megállapításáról a közszolgálati jogviszony első hat hónapjában − a próbaidő alatt vagy 
a próbaidő hiányában − a jegyző a polgármester egyetértésével mérlegelési jogkörében 
eljárva dönt.  

 
 
4. § A Hivatal osztályvezetői munkakörbe kinevezett köztisztviselője vezetői 

illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke az alapilletmény 10%-a. 
 
 
5. § Jelen rendeletben szabályozott illetménykiegészítések, vezetői pótlékok és 

teljesítményértékelés alapján megállapított juttatások fedezetét a Képviselő-testület az 
éves költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosítja.  
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6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
rendeletben megjelölt időpontoktól kell alkalmazni. 

 
 
7. § Hatályát veszti a Felsőzsolca Város Önkormányzatának a Felsőzsolcai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői 
illetménypótlékokról szóló 15/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

 KOVÁCS ZSUZSANNA S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 

 
 


