
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. április 30 -i ülésére 

    Tárgy: A hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület  3/2014. határozatának alapján a  2014. február 26-án elfogadott 2014. 
évi költségvetési rendeletben a köztisztviselők részére  egyéb adható juttatás címén br. 
4.200.000- Ft tervezésre került. A  felhasználáshoz szükséges a hivatalban foglalkoztatottak 
közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása is. 

 A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: nem releváns  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 
pénzügyi fedezete a 2014. évi költségvetésben tervezve van, a rendelet- módosításnak  újabb 
költségvetési kihatása nincs. 
 
Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem releváns 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (Kttv.) 237. § -a  alapján a  képviselő-testület a juttatásokkal és 
támogatásokkal összefüggésben a Kttv.  keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 
 A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 
felügyeleti intézkedés  
 
Kérem ezek alapján az 1.  sz. mellékletben olvasható  rendeletmódosítás megvitatását és 
elfogadását.  

 

Szentgotthárd, 2014. április 15. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 

 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ......./….. (...........) önkormányzati  rendelete  
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. 
a) pontjában és a 32. cikk  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 41.§ 1. pontjára figyelemmel  a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében, 
236. § (5) bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1. §. A  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló  8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban  R.) 2. § (2) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §.( 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.” 
2. §. A R. 2. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(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 R. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„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. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az e rendelet 2.§-ában 
megfogalmazott, a módosított  R. 2. §. c) pontja szerinti juttatás a köztisztviselők, 
ügykezelők részére  2014.  január hónaptól adható. 

 

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 



 

Indokolás  
1.– 3. §-hoz: ezek a §-ok  az eddigiekhez képest további adható juttatásokat határoznak meg. 
Ezek nyújtásáról a rendelkezésre bocsátott költségvetési keretösszeg mértékéig a hivatal 
vezetője dönt.  
4,§-hoz: a juttatások feltételeinek, elszámolásának rendjére vonatkozó szabályozás 
 

 

 

 

 

 


