
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A köztisztviselők díjazásának, juttatásainak és 
támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi fedezetéről 

szóló

24/2008. (IX. 15.) ÖR.

R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXIII.tv. (továbbiakban Ktv) 4.§-ában - 
figyelemmel a 44/A, 49/H, a 49/J és a 49/M §-okra - kapott felhatalmazás, valamint a 
polgármesteri  tisztség ellátásának egyes  kérdéseiről  és  az önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló  többször  módosított  1994.évi  LXIV.  tv.  13.  §-a  alapján  a 
Polgármesteri  Hivatal  aktív  és  nyugállományú  köztisztviselői  számára  biztosított 
juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ahol e rendelet 
kifejezetten  úgy  rendelkezik,  ott  a  hivataltól,  illetve  jogelőd  szervétől 
nyugállományba került, illetve kerülő nyugállományú köztisztviselőkre.

(2) Az  e  rendeletben  meghatározott  juttatások  és  támogatások  a  nem  teljes 
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket munkaidő arányosan illetik meg.

(3) E rendelet szabályait a 4. § és a 8. § kivételével a polgármesterre is alkalmazni kell.

A juttatások és támogatások fedezete
2. §

(1) A juttatásokra  és  a  támogatásokra  kifizetendő  keretösszeget  a  képviselőtestület 
évente, a költségvetésről szóló rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben  az  évi  keretösszeg  kevésnek  bizonyul,  a  jegyző  pótelőirányzatot 
kérhet.

(3) Amennyiben a juttatásokra és támogatásokra megállapított keretösszeg nem kerül 
felhasználásra, úgy a pénzmaradvány 50%-a a következő évi előirányzatot növeli

A juttatások és támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
3. §

A  juttatások  mértékét,  feltételeit,  az  elbírálás  és  elszámolás  rendjét,  valamint  a 
visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

A köztisztviselők díjazása
4. §

A köztisztviselők díjazása a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján történik. 
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Az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 12 %-a,

b) középfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselők  és  ügykezelők  részére  az 
alapilletmény 6 %-a

Köztisztviselők juttatásai
5. §

(1) A köztisztviselők részére az Önkormányzat az alábbi szociális juttatásokat biztosítja:

a)  üdülési támogatás,

b) illetményelőleg,

c) munkába járás támogatása (bérlet, saját gépkocsi használata),

d) mobiltelefon használat támogatása

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üdülési támogatást az önkormányzat 
természetben  a  mártélyi  üdülő  fenntartásával  nyújtja.  Az  üdülőépület 
igénybevételéért hetente a fenntartási költségeket fedező mértékű használati díjon 
felül más költség nem számolható fel. 

(3) Az üdülő fenntartásához szükséges fedezetet az adott évi költségvetési rendeletben 
kell betervezni és megállapítani a kiadások függvényében az adott évi használati 
díjak mértékét. 

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mobiltelefon használat támogatását az 
önkormányzat hivatali telefon saját használatra történő biztosításával és a hivatalos 
telefonbeszélgetések díjainak kifizetésével biztosítja.

 

6. §
 

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat jóléti juttatásként képzési, továbbképzési, 
nyelvtanulás támogatást biztosíthat.

(2) A juttatás biztosítása esetén tanulmányi szerződés megkötése szükséges.

7. §

A köztisztviselők részére az Önkormányzat egészségügyi juttatásként a képernyő előtti 
munkavégzéshez szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához vissza nem térítendő 
hozzájárulást  biztosít  a  Közszolgálati  Szabályzatban rögzítettek szerint  a  vonatkozó, 
mindenkor hatályos központi jogszabályoknak megfelelően.
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Szociális és kegyeleti támogatások
8. §

(1) A nyugállományú  köztisztviselő  részére  az  Önkormányzat  az  alábbi  szociális 
támogatásokat biztosítja:

a) üdülési támogatás,

b) temetési segély

(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet 
sor. A kérelmeket az (1) bekezdés a) pontja esetében az érintett köztisztviselő, a b) 
pontja esetében a köztisztviselő közeli hozzátartozója nyújthatja be.

(3) A kérelmekről a jegyző dönt. Az 1/b.pont esetében a támogatás feltétele, hogy a 
nyugdíjas köztisztviselő családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 2,5 szeresét nem haladja meg.

Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális, juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 
szóló 22/2001.(XII. 21) sz. rendelet hatályát veszti.

Mezőkovácsháza 2008. szeptember 11.

 
Bakos István Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester jegyző

A rendeletet 2008. szeptember 15-én kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2008. szeptember 15.

Nyergesné Kovács Erzsébet
            jegyző
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