
  

 

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

többször módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri 

hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

 

(egységes szerkezetben) 

 
Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 

módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ban kapott felhatalmazások és a 

Ktv. 49/H §-a, 49/J §-a, 49/M §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi 

LXIV. tv. 13. § (1) bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületének Hivatalában (továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (továbbiakban köztisztviselők) 

terjed ki. 

 

(2) Az e rendeleten meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben 

foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidőarányosan illetik meg. 

 

(3) A rendelet 9. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 

köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól kerültek nyugállományba.  

 

(4) A rendelet 2., 6., 8., és 9. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester tekintetében is alkalmazni kell.  

 

(5) A rendelet 4. §-a és a 6. § c), d) pontjában meghatározott szabályokat az önkormányzatnál 

foglalkoztatott munkavállalókra is alkalmazni kell.  

 

A juttatások és támogatások fedezete 

 

2. § 

 

(1)  A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a 

képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.  

 

(2) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell 

biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.  

 



  

(3) A jegyző a felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül 

szolgáló előirányzatok költségvetési rendeletben való megalapozott és a reális igényekhez 

igazodó szerepeltetéséért, valamint a jóváhagyott előirányzat szerinti gazdálkodásért.  

 

3. § 

 

(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott módon, valamint a 

Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 

 

(2) A juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, 

valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  

 

(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni a 

jegyző által meghatározottak szerint. 

 

(4) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, illetve a kérelem 

beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, 

kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.  

 

(5) Ha év közben a képviselőtestület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot 

állapít meg, akkor a felhasználás során előnybe kell részesíteni a nyilvántartásban már 

szereplő igényeket.  

 

Illetménypótlékok 

 

4. § 

 

(1) Az illetménypótlék mértékét az illetményalap %-ában kell meghatározni.  

 

(2) Ha a köztisztviselő rendszeresen hivatali gépjárműt vezet és ezáltal külön gépjárművezető 

foglalkoztatása szükségtelen gépjárművezetési pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az 

illetményalap 13 %-a.  

(3) A köztisztviselő illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb 

részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének védelme csak 

olyan egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a 

köztisztviselő számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az illetményalap 45%-

a.  

 

Illetménykiegészítés és személyi illetmény 

 

5. § 

 

 

 

(1) A Hivatal felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést 

állapít meg, melynek mértéke 2016. évre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 1 

 

(2) A Hivatalnál teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó 

köztisztviselőnek a Ktv-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő 

                                           
1 Módosította 22/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 01. 

 



  

– az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 10 %-áig – személyi illetményt 

állapíthat meg a jegyző a polgármester jóváhagyásával.  

 

6. § 

 

A rendelet alapján adható juttatások a köztisztviselők részére 

 

(1) Szociális jellegű juttatások: 

 

a) Az önkormányzat albérleti díjhoz történő vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatást biztosít köztisztviselői részére, aki Bocskaikertben nem rendelkezik 

beköltözhető házas ingatlannal. A támogatás mértéke maximum 20.000,- Ft/hó. 

  

b) Fiatal házasok egyösszegű vissza nem térítendő támogatásaként 100 ezer Ft-ot 

biztosít azon köztisztviselői részére, akik 35 év alattiak. 

 

c) Szociális támogatások közül rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segélyben 

részesülhet évente 1 alkalommal max. 50.000,- Ft összegben az a köztisztviselő, 

akinek rendkívüli élethelyzete azt indokolja. 

 

d) A köztisztviselő részére legfeljebb a bruttó havi jövedelmének megfelelő 

összegben illetményelőleg folyósítható. 

 

e) A köztisztviselő szakmai és idegennyelvi képzése, továbbképzése kérelmére 

támogatható. Támogatásként megállapítható:  

Munkaidő kedvezmény az oktatás és vizsga idejére, a tandíj ill. a képzési 

költség részbeni átvállalása, valamint az oktatás illetve a vizsga helyére történő 

utazás költségének átvállalása. 

 

  

(2) Jóléti juttatások: 

 

a) 2 

 

b) A köztisztviselők részére évente egy alkalommal az illetményalap 100 %-áig 

terjedő mértékig üdülési pénzbeli hozzájárulást, vagy a Magyar Nemzeti 

Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekket biztosít az 

önkormányzat belföldi üdülés igénybevételéhez.  

 

(3) Egészségügyi juttatások: 

 

a) A köztisztviselők részére kétévente egészségügyi szűrővizsgálatot biztosít az 

önkormányzat.  

 

b) Vissza nem térítendő juttatást nyújt az önkormányzat kétévente 30.000,- Ft 

összegig szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához. 

 

(4) 

                                           
2 Hatályon kívül helyezte a 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelet 1.§-a.. Hatálytalan: 2009. március 01. 

 



  

 A Hivatal köztisztviselőit évente a mindenkori költségvetési törvényben megállapított 

mértékű bankszámla vezetési hozzájárulás illeti meg, melyet 2 egyenlő részletben – 

március és október hónapokban - kell bankszámlára történő utalással teljesíteni.3 
 

 

7. § 

 

A köztisztviselőt az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért illetve feladatainak 

hosszabb időn át történő eredményes végzéséért pénz vagy tárgyjutalomban, illetve 

kitüntetésben részesítheti a munkáltatói jogkört gyakorló személy vagy szerv.  

 

 

8. § 

 

Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja, és temetési 

költségeit egészben átvállalja. 

 

 

Juttatások és támogatások a nyugállományú köztisztviselők részére 

 

 

9. § 

 

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

pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.  

 

(2) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat költségvetésében fedezetet 

kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható 

át.  

 

(3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: 

 

a) eseti szociális segély 

b) temetési segély 

c) kedvezményes étkeztetés 

 

a) eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, akinek havi 1 főre 

eső átlagjövedelme nem éri el az 50.000,- Ft-ot és átmenetileg a létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd. A segély mértéke alkalmanként 5.000-20.000,- Ft-ig terjedhet.  

 

b) temetési segély nyújtható annak a köztisztviselőnek, aki a meghalt személy (szülő, 

házastárs, gyermek) eltemettetéséről gondoskodott, és akinek 1 főre eső havi 

átlagjövedelme nem éri el az 50.000,- Ft-ot. A segély mértéke 30.000-50.000,- Ft 

közötti összeg.  

 

c) Kedvezményes étkeztetésben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő akinek egy 

főre eső havi átlagjövedelme nem éri el az 50.000,- Ft-ot és aki a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről önmagának, illetve vele közös háztartásban élő személy 

                                           
3 Módosította 22/2014.(XII. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. január 01. 

 



  

részére nem tud gondoskodni. A támogatás mértéke naponta az étkeztetés költségeinek 

50 %-a, de legfeljebb 150,- Ft.  

 

(4) A nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek intézésével a jegyző referenst bíz meg.  

 

 

 10. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján, 2003. december 1-én lép hatályba, mellyel egyidőben 

hatályát veszti az 5/2002. (IV. 23.) KT. sz. rendelet. 

 

(2) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a személyügyi szervezet e 

rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, 

valamint az egyes feladatok felelőseit.  

 

Bocskaikert, 2003. október 28. 

 

 

 

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.    Dr. Tóth Katalin sk. 

 polgármester              jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2003. december 1.     

 

Dr. Tóth Katalin sk. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


