
 

Bátonyterenye Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 9/2006.(II.24.) és a 14/2007.(IX.29.) számú rendeletekkel módosított 

 
26/2003.(XII.19.)  

RENDELETE 
 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

 juttatásokról és támogatásokról  
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás, a Ktv. 44/A.§-a, 46.§ (5) bekezdés b. pontja,  
49/H.§, 49/J., 49/M.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatalában 

(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, 2.§ (1) a.) pontja, 
valamint a (2) bekezdése kivételével az ügykezelőkre is. 

 
(2) A rendelet 3. és 5. §-ban meghatározott szabályokat a polgármesterre és a 

foglalkoztatási viszonyban álló főállású alpolgármester tekintetében is alkalmazni 
kell. 

 
(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket a juttatások munkaidő-

arányosan illetik meg. 
 
(4) A rendelet 3.- 4. §. rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a Hivatalban 

foglalkoztatott munkaviszonyban állókra is.  
 
(5) A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivatalból, illetve jogelőd 
szervezettől kerültek nyugállományba. 

 
(6) E rendelet hatálya nem terjed ki: 
 

a.) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - a 
Hivatalban – foglalkoztatottakra, 

b) A közhasznú munkavégzés, valamint közmunka, közcélú munkavégzés 
keretében foglalkoztatottakra. 

 

 

2.§ 

Illetménykiegészítés, illetménypótlék 
 
(1) A Hivatal köztisztviselője 
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának 
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b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű 
illetménykiegészítésre jogosult. 

 
(2) A Hivatal köztisztviselője 

a) a főosztályvezető helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízatás esetén 
alapilletménye 15%-ának, 

b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízatás esetén alapilletménye 
10%-nak megfelelő mértékű illetménypótlékra jogosult. 

 

Juttatások, támogatások 
3.§ 

 
(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő szociális juttatásokat 

biztosítja: 
 

a)  2 

  
 b) 2 
 

c) Szociális támogatás – rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, a 
költségvetési rendeletben e célra meghatározott keretösszeg terhére. 

 
d) 1    

 
e) Illetményelőleg, melynek felső határa a köztisztviselő havi illetményének 

összege, de nem haladhatja meg a mindenkori illetményalap háromszorosát.  
 

f) Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás 
tanulmányi szerződés alapján. 

 (2) 2 

 

 (3)2 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott juttatások mértékét, a jogosultság 
feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző 
az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
 
 
 
 

Jutalmazás 

4.§ 
 
A jegyző - a polgármester egyetértésével - a kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket 
jutalomban részesítheti. A jegyzőt és az alpolgármestereket a polgármester részesítheti 
jutalomban. 
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Kegyeleti támogatás 

5.§ 
 
(1) Az elhunyt köztisztviselőt a hivatal vezetője a közszolgálat halottjává 

nyilváníthatja. 
 
(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított köztisztviselő temetési költségeihez a hivatal 

hozzájárul. A hozzájárulás az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját illeti 
meg.  

       A hozzájárulás mértéke a mindenkori illetményalap háromszorosa. 
 
(3) A köztisztviselő, közeli hozzátartozója halála esetén – kérelmére - temetési 

segélyben részesíthető. 
 
(4) A temetési segély összegét az egységes közszolgálati szabályzatban kell 

meghatározni. 
 
(5) Közeli hozzátartozónak minősülnek a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. 685.§ b) pontjában meghatározott 
személyek. 

 
A nyugállományú köztisztviselők támogatásának szabályai 

6.§ 
 
(1) A nyugállományú köztisztviselő a tárgyévi költségvetésben biztosított szociális 

keret terhére az alábbi pénzbeli támogatásokban részesülhet: 
a) eseti szociális segély 
b) temetési segély 

 
(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználása érdekében, a nyugállományú 

köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérését, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítését a jegyző megbízása alapján a 
személyzeti referens végzi. 

 
(3) A kérelmek benyújtására, döntésre előkészítésre vonatkozó alapvető szabályokat a 

jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 
 
(2) A meghatározott támogatások megállapítására, kérelemre, vagy hivatalból kerülhet 

sor. 
 
(3) A kérelmekről a személyzeti referens véleményezése alapján a jegyző dönt. 
 

7. § 
 
(1) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét az Önkormányzat költségvetési 

rendeletében kell meghatározni. 
 
(2) A támogatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya 

látja el. 
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Záró rendelkezések 

8. § 
 
(1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 13/2001. (IX.28.) 

Ör.sz. rendelet hatályát veszti. 
 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Bátonyterenye, 2003. december 18. 
 
 
 
         V a n y a   Gábor   sk.                                    R o m h á n y i  Gyula sk. 

             polgármester                                                címzetes főjegyző 

 

Kihirdetve: 

2003. december 19. 

 

   R o m h á n y i  Gyula sk. 

         címzetes főjegyző 

 

 

 
1. Módosította: 9/2006.(II.24.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2006. február 24. 
2. Módosította: 14/2007.(IX.29.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2007. szeptember 29. 


