
 

 

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 
2/2002. (II.23.) számú Ö.K. 

rendelete 
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és 

támogatásokról  
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz.  Ö.K. rendelettel 
 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII.tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, valamint 44/A. §. (1)-(2) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján, az Ötv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:1  
 
1.§.2 A rendelet hatálya a polgármesteri hivatal (továbbiakban: hivatal) köztisztviselőire, ügykezelőire, 
az 5. §. tekintetében azon nyugdíjas köztisztviselőkre, akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezettől – 
kerültek nyugállományba, valamint a 2. §.  és 4. §. tekintetében a főállású polgármesterre és 
alpolgármesterre terjed ki. 
 
2.§3 A köztisztviselők, ügykezelők részére illetményelőleg adható. 
  
3.§ A polgármesteri hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a köztisztviselővel 
tanulmányi szerződést köthet. 
 
4.§ A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segély illeti meg. 
 
5.§ 4 (1) Eseti, vissza nem térítendő szociális segélyt állapíthat meg az Önkormányzat Jegyzője annak 
a nyugállományú köztisztviselőnek, akinek létfenntartása rendkívüli körülmények - így különösen 
elemi kár, tartós betegség - miatt átmenetileg veszélybe került, feltéve, hogy családjában az egy főre 
jutó nettó jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét – a becsatolt 
jövedelem igazolások szerint - nem haladja meg.  
 
(2) Az eseti szociális segély összege évente maximum 10.000.-Ft., melynek kifizetése a Polgármesteri 
Hivatal házipénztárából történik.  
 
6.§5 A Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselő, valamint ügykezelő illetménykiegészítésre jogosult. 
Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú végzettségűeknél 15%, középfokú végzettségűeknél 10%. 
 
7.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
Üllő Nagyközségi Önkormányzat 13/1993. (X.30.) számú Ö.K. rendelete és az azt módosító 
12/1994.(IV.30.) számú és 4/2001.(II.24.) számú Ö.K. rendelet, valamint a 28/2001. (X.27.) számú 
Ö.K. rendelet 2.§ és 3.§.-a. 
 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Üllő, 2012. szeptember 25. 
 
 

                                                 
1 Módosította a 3/2011. (II.26.) sz.Ö.K.rendelet. Hatályos: 2011.március 1.-től. 
2 Módosította a 3/2011.(II.26.) sz. Ö.K.rendelet. Hatályos: 2011. március 1.-től. 
3 Módosította a 3/2011. (II.26.) sz. Ö.K.rendelet. Hatályos: 2011. március 1.-től. 
4 Módosította a 3/2011. (II.26.) sz. Ö.K.rendelet. Hatályos: 2011. március 1.-től. 
5 Beiktatta a 3/2011. (II.26.) sz. Ö.K.rendelet. Hatályos: 2011. január 1.-től. 



 

 

       Földváriné dr. Kürthy Krisztina          Kissné Szabó Katalin 
                     Jegyző       polgármester 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 



 

 

INDOKOLÁS 
 

 
A köztisztviselőket megillető juttatások rendszerében 2010. január 1-jétől jelentős változások 
következtek be.   
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) egy új 
kategóriát vezetett be, ez ún. cafetéria juttatást.  
A cafetéria-juttatásokkal kapcsolatban az önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazással 
nem rendelkeznek, az azokkal kapcsolatos valamennyi szabály megállapítására a hivatali 
szervezet vezetője (vagyis a jegyző) jogosult vagy a cafetéria-, vagy a közszolgálati 
szabályzatban. 
 
A Ktv. hatályos rendelkezési szerint az önkormányzatok arra rendelkeznek felhatalmazással, 
hogy - a Ktv. 4.§. alapján - rendeletben sorolják fel a köztisztviselők részére biztosított 
juttatásokat és támogatásokat, a részletes szabályok megállapítására a jegyző jogosult a 
közszolgálati szabályzatban.  
 
A jogszabályok változása indokolja a helyi rendelet módosítását. 
 

 
 

1. A helyi rendelet bevezető része 
 
Helyi rendelet megalkotására a Ktv. 4. §.-a, valamint 44/A §. (1)-(2) bekezdése ad 
felhatalmazást, azonban helyi rendeletünk hivatkozik még a Ktv. 49/H, 49/J §.-ára, valamint a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 
(továbbiakban: Pttv.) 13. §. (1) és (2) bekezdéseire. 
 
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 
rendelet) 53-55 §.-ai egyértelműen meghatározzák, hogy hogyan, milyen formában kell 
felsorolni a felhatalmazást adó rendelkezéseket, illetve azt is, hogy azon kívül a feladatkört 
megállapító rendelkezést is fel kell tüntetni. 
 
Erre hivatkozva, módosítani szükséges helyi rendeletünkben a felhatalmazást adó 
jogszabályi hivatkozást, valamint ki kell azt egészíteni a feladatkört megállapító 
rendelkezéssel. 

 
3. A rendelet személyi hatálya 

 
Helyi rendeletünk 1. §.-a szerint:  
 
„ A rendelet hatálya a polgármesteri hivatal (továbbiakban: hivatal) köztisztviselőire az 5. §. 
tekintetében azon nyugdíjas köztisztviselőkre, akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezettől – 
kerültek nyugállományba, valamint a 6. §. tekintetében a polgármesterre terjed ki.” 
 
A Ktv. hatálya (többek között) a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki. Továbbá a Pttv. 13. §. (1) 
bekezdése a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni rendeli a Ktv. egyes, a 



 

 

juttatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, így pl. a Ktv. 49/E-49/H §.-ait.  A Ktv. 49/J. §.-a 
alapján pedig bizonyos juttatások megilletik a nyugállományú köztisztviselőket is. 
 
Tekintettel arra, hogy a felsorolás nem utal a polgármesteri hivatalban dolgozó 
ügykezelőkre is, ezért módosítani szükséges a rendelet 1. §.-át.  
Mivel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet számozásában is változás fog 
történni, ezért az utalások a rendelet-tervezetben már a végleges szakaszok megjelölését 
fogja tartalmazni. 

 
 
4. Illetményelőleg szabályozása 

 
Helyi rendeletünk 2. §.-a szerint: 
„ A köztisztviselők kérésére indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján – kamatmentes 
illetményelőleg adható, melynek maximális mértéke a köztisztviselő egy havi alapilletménye, 
de legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse.” 
 
Mivel a juttatások mértékét, feltételeit, az elszámolás és az elbírálás rendjét, valamint a 
visszafizetés szabályait a jegyző állapíthatja meg a közszolgálati szabályzatban, ezért 
módosítani szükséges helyi rendeletünk 2 §.-át.  

 
 
5. Nyugállományú köztisztviselők támogatása: 
 

A Ktv. 49/J-49/L. §.-ai felsorolják, hogy a nyugállományú köztisztviselők részére 
rászorultságukra tekintettel milyen pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhetnek. 
 
Az Államigazgatási Hivatal álláspontja szerint, a nyugállományú köztisztviselők 
támogatásával kapcsolatos részletszabályokat (így a támogatások mértékét, az elbírálás 
szempontjait, az elszámolás, visszafizetés szabályait) a képviselő-testület rendeletben köteles 
megállapítani, mivel a Ktv. ezen rendelkezései nem írják elő a jegyző részére a részletes 
előírások közszolgálati szabályzatban történő meghatározását. 
 
Fentiekre tekintettel  az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni és módosítani helyi rendeletünk 
5. §.-át: 
 
„ (1) Eseti, vissza nem térítendő szociális segélyt állapíthat meg az Önkormányzat Jegyzője 
annak a nyugállományú köztisztviselőnek, akinek létfenntartása rendkívüli körülmények - 
így különösen elemi kár, tartós betegség - miatt átmenetileg veszélybe került, feltéve, hogy 
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét – a becsatolt jövedelem igazolások szerint - nem haladja meg.  
    (2) Az eseti szociális segély összege évente maximum 10.000.-Ft., melynek kifizetése a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik.   
 
 
 6. Polgármester munkaruha juttatása: 
 
Helyi rendeletünk 6. §.-a szerint:  



 

 

„ A polgármester naptári évenként a helyi költségvetési rendeletben meghatározott 
illetményalap másfélszeresének megfelelő összegű természetben nyújtott munkaruha juttatás 
illeti meg.” 
 
Tekintettel arra, hogy a munkaruha juttatás fogalma az elmúlt években megszűnt, helyi 
rendeletünk 6. §.-át hatályon kívül szükséges helyezni. 
 
 
 7. Illetménykiegészítés: 
 
Az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Képviselő-testület 2010. december hónapban a 
költségvetési koncepció kapcsán megfogalmazta azt a szándékát, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére illetménykiegészítést kíván bevezetni, a 
köztisztviselői tv. által engedélyezett határok között. Ennek mértéke felsőfokú 
végzettségűeknél 15 %, középfokú végzettségűeknél 10%. Egyben tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a költségvetési rendelet-tervezet az illetménykiegészítés figyelembe véve készült el. 
 
 
Fentiekre tekintettel, a rendelet-tervezetet kiegészítettük az illetménykiegészítésre vonatkozó 
rendelkezéssel. (Lásd.: rendelet-tervezet 5 §.-át) 

 

 


