
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2017. (XI. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT 

KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL 
  

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ában, 234. § (3) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében 

és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati 

rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, és a (7) bekezdés d) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi, Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottságai véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre; a 2. és 5. §-ok 

tekintetében a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, 

alpolgármesterre, továbbá a 2. §-ban foglaltak azon munkavállalókra, akik a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartoznak (együttesen a továbbiakban: köztisztviselők).  

 

 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

 

 

2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a következő juttatásokat adhatja 

visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában: 

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, 

b) albérleti díj hozzájárulás, 

c) családalapítási támogatás, 

d) szociális támogatás, 

e) illetményelőleg, 

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

g) üdülési támogatás, 

h) cafetéria-juttatás, 

i) bankszámla-hozzájárulás, 

j) ruházati támogatás. 

 

 (2) A Képviselő-testület egészségügyi juttatásként a köztisztviselők részére a 

fogászati kezelés, a kontaktlencse- és szemüvegkészítés díjához hozzájárulást, 

valamint egyéb egészségmegőrző juttatásokat biztosít. 

 

 (3) Temetési segély illeti meg azt a köztisztviselőt, aki a Polgári Törvénykönyvben 

felsorolt közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik. 
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Illetménypótlék, illetménykiegészítés 

 

 

3. § A Hivatal osztályvezetői munkakörbe kinevezett köztisztviselője vezetői 

illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke az alapilletménye 10%-a. 

 

 

4. §  (1) Az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

 (2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30%-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

 

Munkaszüneti nap 

 

 

5. § Július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap. 

  

  

Vegyes rendelkezések 

 

 

6. § (1) A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, 

az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a 

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 

 (2) A rendelet 2-4. §-aiban foglalt juttatások, valamint az 5. §-sal összefüggésben 

keletkező többletköltségek fedezetét Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az éves költségvetésben biztosítja. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) A rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti: 

 

a) Felsőzsolca Város Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. 

(XI. 23.) önkormányzati rendelete. 
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b) Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 

10/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.  

 

  

 

                                         

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

 jegyző polgármester  

            

 


