
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KEPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2001.(XI.5.) 
r e n d e l e t e 

 
 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és jóléti 
juttatásokról, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásokról 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: 
Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H §-a, 49/J §-a és 49/M §-a alapján, 
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§ (2) bekezdésére is, az alábbi rende-
letet alkot] a. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § (1) E rendelet hatálya Csorvás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a GYED és GYES ideje alatt távollevő 
köztisztviselőre. 
 
(3) A rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól, illetve 
jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba. 

 
(3) A rendelet 2-7. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell. 

 
 

I.1 
 

Illetménykiegészítés, vezetői pótlék 
 

2.§ 2 (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának 
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 
 
(2) A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 
3.§  A Hivatal csoportvezetői megbízással rendelkező köztisztviselője alapilletménye 10%-
ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.” 

                                                           
1 Az I. fejezetet a 23/2003.(X.31.) Ör. állapította meg. 
2 A 2. §-t a 4/2006.(II.15.) Ör. módosította. 
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II. 3 
 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 
 
4.§ 4 (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat 
biztosítja: 

a.) rendszeres helyszínelést végző köztisztviselő és a családi rendezvényeken 
közreműködő anyakönyvvezető kétévente – a Ktv-ben meghatározott ruházati 
költségtérítésen felül további – az illetményalap 150 %-ának megfelelő ruházati 
költségtérítésre jogosult; 

b.) illetményelőleg, 
c.) képzési, továbbképzési támogatás, 
d.) egészségügyi támogatás (védőszemüveg), 
e.) üdülési támogatás, 
f.) iskolakezdési támogatás, 
g.) életbiztosítási szerződés. 
 
(2) A 4.§. c)-g) pontjaiban meghatározott juttatások csak akkor adhatóak, ha az éves 
költségvetési rendelet ezekre előirányzatot biztosít. 

 
5.§ 5 A 4.§-ban meghatározott juttatások feltételeit, az elbírálás, valamint a b.) és c.) pontban 

foglalt juttatások visszatérítésének szabályait a jegyző az egységes közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 

 
III. 6 

 
  

A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok 
 

6. § 7 (1) A nyugállományú köztisztviselő az elkülönített szociális és kegyeleti keret terhére az 
alábbi támogatásokban részesülhet: 

a.) eseti szociális segély 
b.) temetési segély 

 
 (2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 

köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából nyugdíjas bizottságot kell 
létrehozni. 

 

                                                           
3 A II. fejezet számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
4 A 4. § számozását és tartalmát a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
5 Az 5. § számozását és tartalmát a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
6 A III. fejezet számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
7 A 6. § számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
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7. § 8 (1) A rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 
alapján kerülhet sor. A kérelmet az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös 
háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. 
A Bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. 
 
(2) A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni: 
- a nyugellátásban részesülő köztisztviselő és vele közös háztartásban élők 
jövedelmének egy főre jutó összege 
- a nyugellátásban részesülő köztisztviselő szokásos életvitelétől jelentősen eltérő 
rendkívüli helyzete. 

 
(3) A kérelmekről a Bizottság véleményének figyelembe vételével a jegyző dönt. 

 
8.§ 9 A képzettségi pótlékra jogosító felsőfokú munkakörök és szakképesítések felsorolását e 

rendelet melléklete tartalmazza. 
 
 
9. § 10 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. július 1-től kell 

alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői-
nek munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint egyéb jutta-
tásairól szóló 6/1993.(II.l.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
Szilágyi Menyhért     Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
 
    polgármester       jegyző 

                                                           
8 A 7. § számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
9 A 8. § számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 
10 A 9. § számozását a 23/2003.(X.31.) Ör. módosította. 

 
 
 
Kihirdetve: 2001. november 5-én.         
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Melléklet 
 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
szociális és jóléti juttatásokról, 

valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
14/2001.{XI.5.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

Szakképzettségi pótlékra jogosító 
 
  Munkakör     szakképzettség  
 

1./ Belső ellenőr   mérlegképes könyvelő szakképesítés 
 
 
 


