
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/1997.(II.27.) ÖKT rendelete

az önkormányzati, 1valamint az önkormányzat által alapított, kistérségi  
társulásnak átadott  intézmények dolgozói részére nyújtott önkéntes 

nyugdíjpénztári hozzájárulásról.
Módosítva a 33/1997.(IX.29).,  a 7/2007.(III.01.),  a 10/2008.(III.28.),  

valamint a 6/2010.(II.25.)
 ÖKT .rendelettel.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2010.03.03-án.

2Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. és a 2/1997. (I.30.) 
ÖKT.  rendelet  alapján  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  fenntartásában 
működő,  valamint  az  önkormányzat  által  alapított  és  a  kistérségi  társulásnak 
átadott  intézményekben  főfoglalkozású  munkaviszonyban  (közalkalmazotti  3

jogviszonyban)  foglalkoztatott  munkavállalók  önkéntes  nyugdíjpénztári 
munkáltatói hozzájárulására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja 
meg.

A rendelet hatálya

1.§.4

E rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában 
működő, valamint az önkormányzat által alapított, kistérségi társulásnak átadott 
intézményekben  határozatlan  időre,  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállalókra, valamint a polgármesterre.

A munkáltató kötelezettsége

2.§.
(1) A munkáltató a nála legalább 5fél éve munkaviszonyban (közalkalmazotti6 

jogviszonyban)  álló  munkavállalójának  7önkéntes  nyugdíjpénztári 
tagságához munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállalhat.

1 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008. április 1-től.
2 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 2.§-a. Hatályos: 2008. április 1-től.
3 Hatályon kívül helyzete a 6/2010.(II.25.) ÖKT. rendelet 3.§.- a 2010. február 25.-től.
4 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 3. §-a. Hatályos: 2008. április 1-től.
5 Módosította a 33/1997.(IX.29.)ÖKT.sz.r.1.§.-a.Hatályos:1997.IX.29.-től.
6 Hatályon kívül helyzete a 6/2010.(II.25.) ÖKT. rendelet 3.§.- a 2010. február 25.-től.
7 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§.(1)- e . Hatályos: 2008. április 1-től.
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(2) 8A munkáltatói  hozzájárulást  az  önkormányzat  éves  költségvetésében  e 
célra meghatározott egy főre jutó összeg alapján vállalhatja. A hozzájárulás 
mértéke minden 9önkéntes nyugdíjpénztári tagra nézve azonos összegű.

(3) A munkáltató a munkavállaló által választott 10önkéntes nyugdíjpénztárral 
szerződést  köthet  az  1993.  évi  XCI.  tv.  alapján  határozatlan  időre, 
legfeljebb 3 hónapos felmondási idő kikötésével.

---------------------------------------------------------------------------------------------

(4) A  munkáltató  köteles  az  11illetményszámfejtést  végző  szervezettel 
megállapodni a munkáltatói hozzájárulás számfejtéséről és az  12önkéntes 
nyugdíjpénztárhoz történő átutalásáról.

Munkavállaló kötelezettsége

3.§.
(1) A  munkavállaló  akkor  jogosult  az  13önkéntes  nyugdíjpénztári 

hozzájárulásra, ha

a)  14a  rendelet  hatályba  lépését  megelőzően  legalább  egy  év  e 
határozatlan  időre  teljes  munkaidejű  munkaviszonyban  áll 
munkáltatójával;

b)  15a rendelet hatályba lépését követően áll munkaviszonyban és az éves 
költségvetés  elfogadását  megelőzően  legalább  egy  éves 
munkaviszonya van.

(2) A munkavállaló köteles a 2.§. (1) bekezdése alapján létrejött szerződéssel 
egyidejűleg az általa választott 16önkéntes nyugdíjpénztárral legalább havi 
1.000,-Ft összegű tagsági díj fizetésre tagsági jogviszonyt létesíteni.

A munkáltató hozzájárulás megszűnése és szüneteltetése

4.§.
(1) A munkáltatói hozzájárulás folyósítása megszűnik:

8 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 4.§-a. Hatályos: 2008. április 1-től.
9 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§ (1)- e. Hatályos: 2008. április 1-től.
10 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§. (1)- e . Hatályos: 2008.04.01-től.
11 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§ (3)- e. Hatályos: 2008.04.01-től.
12 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§ (1)- e. Hatályos: 2008.04.01-től.
13 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§. (1)- e. Hatályos: 2008.04.01-től.
14 Módosította a 33/1997.(IX.29.)ÖKT.sz.r.1.§.Hatályos:1997.IX.29.-től.
15 Módosította a 33/1997.(IX.29.)ÖKT.sz.r.1.§.Hatályos:1997.IX.29.-től.
16 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§. (1)- e. Hatályos: 2008.04.01-től.
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a) a pénztári tag halálával,
b) a pénztári tag pénztárból történő kilépésével,
c) a tagdíj legalább 3 hónapig nem fizetésével,
d) munkaviszony megszűnésével, megszűntetésével.

(2) A munkáltatói hozzájárulás szünetel:
a)sorkatonai szolgálat alatt,
b)tartós (legalább 1 éves) belföldi, vagy külföldi kiküldetés idejére.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vegyes és záró rendelkezés

5.§.
(1) A 2/1997.(I.30.)ÖKT. rendelet alapján 1997.március 1-től 2.000,- Ft/fő/hó 

összeg áll rendelkezésre 1998. február 28.-ig.
(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeg  az  éves  költségvetés 

elfogadásával  egyidejűleg  felülvizsgálatra,  módosításra,  vagy 
megszüntetésre kerül.17

A megszüntetés  esetén  is  az  önkormányzat  3  hónap  felmondási  időre 
folyósítási kötelezettséget vállal.

(3) Az intézmények a  munkáltatói  hozzájárulás  pótelőirányzatát  évente  két 
alkalommal,  május  30.-ig,  illetve  november  30.-ig  igényelhetik  a 
képviselő-testülettől.

(4) A  munkáltató  és  az  18önkéntes  nyugdíjpénztár  közötti  szerződést  az 
irattárba és a pénztári tag személyi anyagában meg kell őrizni a tagság 
fennállásának időtartamáig.

(5) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal 
1997. március 1-től lehet alkalmazni.

Kihirdetve: 2008.03.28-án.

Viniczay Tibor                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester                                                                                           jegyző

17 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§. (2).- e. Hatályos: 2008.04.01-től.
18 Módosította a 10/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 5.§. (1).- e . Hatályos: 2008.04.01-től.
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