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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (II. 28.) önkormányzati 

rendelete 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

Módosította: a 38/2002.(XII.12.), 42/2003.(X.30.), a 43/2004. (XII. 30.),  az 5/2008.(II.28.) ,a  

6/2010.(II.25.), a 12/2012. (III.30.),  a 3/2013. (II.28.) , a 37/2013.(XI:28.), a  15/2014.(V.5.), a 

31/2014.(XI.27.), a 30/2015.(XI.26.) , a 33/2016.(XII.1.)  a 26/2017.(XI.30.), a 23/2018.(XI.29.), a 

23/2019.(XI.14.)  a 23/2020.(XII.1.) a 27/2020.(XII.21.), 18/2021.(XII.16.) 18/2022(XII.1.),és 

1/2023.(II.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében és a 237. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban Hivatal) 

foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre terjed ki. A főállású polgármesterre, valamint a 

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott fizikai alkalmazottra a rendelet hatálya akkor terjed ki, 

ha azt jogszabály lehetővé teszi. 

(2)1 

I. Fejezet 

Köztisztviselői juttatások, támogatások  

2. § 

(1) A köztisztviselő, ügykezelő részére az Önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: 

a) Lakáscélú támogatások körében 

aa) visszatérítendő támogatást nyújt a jogos lakásigény lakásmértékét meg nem haladó igény 

esetén lakás felújításhoz, lakás bővítéshez, lakás építéshez, lakás vásárláshoz, 

ab) vissza nem térítendő támogatást nyújt a jogos lakásigény lakásmértékét meg nem haladó 

igény esetén az első lakáshoz jutó köztisztviselő részére lakás építéshez, lakás vásárláshoz. 

b) Családalapítási támogatások 

ba) egyösszegű- vissza nem térítendő- gyermekszülési támogatás, 

bb) gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás. 

c) 2 

 

1 Hatályon kivül helyezte a 12/2012.(III.30.) ÖKT. rendelet 2.§.-a 2012. 03. 31-től, rendelkezéseit 2012. március 1. 

napjától kell alkalmazni. 

2 Hatályon kivül helyezte a 43/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. 

§-a. 2005. II. 01-től. 
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d) Szociális támogatások 

da) rendkívüli (eseti) pénzbeni szociális segély 

db) 3 

e) Illetményelőleg 

f) 4 

(2) A köztisztviselők, ügykezelők részére adható egyéb juttatások: 

a) üdülési támogatás, 

b) ruházati költségtérítés, 

c) a Kttv. 143. § (2) bekezdése alapján legfeljebb havonta a mindenkori központi költségvetésről 

szóló törvény rendelkezése szerinti bankszámla-hozzájárulás. 

(3) A köztisztviselő, ügykezelő részére az önkormányzat a következő egészségügyi juttatásokat 

biztosítja: szemüveg készítésének díjához -vissza nem térítendő- hozzájárulás, prevenciós 

egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel. Ezen juttatásra a köztisztviselő, ügykezelő első 

ízben 2004. január 1. napjától jogosult. 

(4) A köztisztviselő, ügykezelő részére az önkormányzat a következő kulturális juttatásokat 

biztosítja:képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.Ezen juttatásra a köztisztviselő, ügykezelő 

első ízben 2004. január 1. napjától jogosult. 

(5)5 A köztisztviselőt, ügykezelőt közeli hozzátartozójának halála esetén-ha annak eltemettetéséről 

maga gondoskodik- kérelmére temetési segély illeti meg. 

(6) A Hivatal az adóévben az Szja törvény szerinti további szociális, jóléti , kulturális juttatást nyújthat 

a köztisztviselők, ügykezelők részére, amennyiben annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés 

biztosítja. 

3. § 

A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások és támogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet 

évente határozza meg. A juttatások és támogatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét , 

valamint a visszatérítés szabályait – a jogszabályok keretei között - a jegyző az egységes közszolgálati 

szabályzatban állapítja meg. 

4. § 

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 

5. §6 

II. Fejezet7 

A nyugállományú köztisztviselők,ügykezelők támogatásával kapcsolatos szabályok 

 

3 Hatályon kivül helyezte a 6/2010. (II. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a. 

2010. II. 25.-től. 

4 Hatályon kivül helyezte a 6/2010. (II. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a. 

2010. II. 25.-től. 

5 A 2. § (5) bekezdése a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

6 Hatályon kivül helyezte 42/2003. (X. 30. ) ÖKT. rendelet 3. § (5) -e 2003. október 30-tól 

7 Hatályon kivül helyezte 12/2012. (III. 30. ) ÖKT. rendelet 3. § -a 2012. március 31-től, rendelkezéseit 2012. 

március 1. napjától kell alkalmazni. 
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III. Fejezet8 

A köztisztviselők, ügykezelők díjazásának egyes szabályai  

Vezetői illetménypótlék  

9. § 

(1) A Hivatal vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselője alapilletménye 10%-ának megfelelő 

mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

9/A. § 

A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél 

a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Hivatalban az [1] 

vezető részére adott vezetői kinevezés felel meg. 

Illetménykiegészítés 

10. § 

(1)9 A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2023. december 31.-ig 

alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

(2)10 A Hivatal valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2023. december 31.-ig 

alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

Illetményalap 

10/A. §11 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően – 2023. évben 69.000- Ft. 

Záró rendelkezések 

11. § 

(1) Ez a rendelet 2002. március 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon 

gondoskodik. 

 

8 Beiktatta: 42/2003. (X. 30.) ÖKT. rendelet 6. § Hatályos: 2003. október 30-tól 

9 A 10. § (1) bekezdése a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

10 A 10. § (2) bekezdése a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdése a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

11 A 10/A. § a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10/A. § a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 24. §-ával megállapított szöveg. 


