
Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések  

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 

foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki. 

 

(2) A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármestereire a szabályzat hatálya akkor terjed ki, ha azt törvény lehetővé teszi. 

 

A juttatások és a támogatások fedezete 

2. § 

 

(1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben adható juttatások és támogatások fajtáit, a 

kifizethető keretösszegeket a képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését jóváhagyó együttes ülésen állapítják meg. 

 

(2) A rendelet 3-4. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati 

szabályzatban állapítja meg. 

 

(3) A jóváhagyott előirányzatból keletkező költségvetési maradvány a következő évben a 

Képviselő-testületek döntése alapján használható fel az e rendelet tárgyát képező 

juttatásokra és támogatásokra. 

 

(4) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület a juttatásokra előirányzatot nem 

állapított meg, vagy a juttatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év 

közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete 

módosításával tehet eleget. Amennyiben a pénzügyi fedezet nem biztosított, a juttatás és 

támogatás nem állapítható meg. 

 

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

szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott reális 

igényekhez igazodó szerepeltetéséért, a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért, 

az egyes juttatások és támogatások évenkénti elkülönített nyilvántartásáért.  

 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

3. § 

 

(1) A közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselő és ügykezelő a Kttv. 234. § (3)-(5) 

bekezdése éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult. 

 



(2) A köztisztviselő a Kttv. 141. §-a alapján idegennyelvtudási, 142 §-a figyelembevételével 

meghatározott munkakörök esetén képzettségi és egyéb pótlékra jogosult. 

 

(3) A köztisztviselő a Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján életpályája elismeréseképpen 25., 

30., 35., 40. évi közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. 

 

(4) A Kttv. 154. § bekezdése alapján a köztisztviselő a hivatal eredményes tevékenysége 

érdekében az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, feladatainak hosszabb 

időn át történő eredményes végzéséért teljesítményértékelése alapján jutalomban, 

rendkívüli, célhoz köthető feladathoz céljuttatásban részesíthető. 

 

(5) A stabil és szakmailag képzett személyi állomány kialakítása érdekében, valamint a 

Hivatalban és jogelődjénél eltöltött évek megbecsüléséül a köztisztviselő a közszolgálati 

jogviszonyának időtartamától 10 éves jogviszonyától kezdődően ötévente törzsgárda 

elismerésben részesíthető. 

 

(6) A köztisztviselő a Kttv. 151. (1) bekezdése alapján cafetéria-juttatásra jogosult. 

 

(7) A Kttv. 143. §-át bekezdését figyelembe véve a köztisztviselő havonta bankszámla-

hozzájárulásra jogosult. 

4. § 

Szociális, kulturális, jóléti, egészségügyi juttatások, támogatások 

(1) A Kttv. 152. § b) pontját figyelembe véve albérleti díj hozzájárulás nyújtható. 

(2) A Kttv. 152. § f) pontját figyelembe véve a Hivatal szakember szükségletének biztosítása 

érdekében képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat. 

(3) Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata 

szükséges, a Kttv. 237. §-ának rendelkezését figyelembe véve Hivatal a köztisztviselő 

részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő 

támogatást nyújt. 

(4) A Kttv. 237. alapján, a Kttv. 152. d) pontját figyelembe véve a köztisztviselő részére 

pénzbeli vagy természetbeni támogatás biztosítható életkörülményeiben bekövetkezett 

rendkívüli események megoldására szociális és kegyeleti támogatás biztosítható pénzben 

vagy természetben. Rendkívüli eseménynek minősül különösen az egészségi állapottal 

kapcsolatos kiadások rendkívüli megnövekedése, házasságkötés, gyermekszületés, 

haláleset, káresemények, olyan előre nem látható egyéb események bekövetkezése, 

amelynek következtében jelentős kiadás terheli a köztisztviselőt. A támogatás mértéke 

alkalmanként legfeljebb a tárgyévi illetményalap 100 %-a lehet. 

(5) A munkáltató a köztisztviselőt a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott juttatás nyugállományú köztisztviselőnek is 

részesíthető. 

(7) A munkáltató kulturális rendezvények látogatásához, sport- és szabadidős tevékenység 

természetbeni támogatást nyújthat. 



5. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg 12/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

Böjt László        Vasas Ágostonné 

polgármester        jegyző 

 

 

A rendelet elfogadásra került: 2017.02.20. 

A rendelet kihirdetésre került:2017.02.22. 

 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 

 

 

 
 


