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A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 150-154. §-ában, 234. §-ában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § (1) E rendelet hatálya a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki. 
(2) A rendelet 4. §. (2) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
közszolgálati tisztviselőket illetik meg, aki a Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek 
nyugállományba. 
(3) A rendelet 3-5. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.  
 
 

Közszolgálati tisztviselők díjazása 
 
2. § (1) A Képviselő-testület illetmény kiegészítést állapít meg egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű közszolgálati tisztviselőnek, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselők alapilletményének 
20 %-a. 
(2) A Képviselő-testület illetmény kiegészítést állapít meg egységesen valamennyi középiskolai 
végzettségű közszolgálati tisztviselőnek, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselők alapilletményének 
20 %-a. 
 
 

Egyéb juttatások 
 

3. § (1) A helyi sajátosságoknak megfelelően a rendszeresen helyszíni szemlét, illetve 
környezettanulmányt végző közszolgálati tisztviselőket az önkormányzat szolgálati kerékpárral látja el. 
(2) A képernyő előtt munkát végző közszolgálati tisztviselőt éleslátást biztosító szemüveggel kell ellátni. 
 
4. §. (1) Szociális és kegyeleti támogatás céljára a Hivatal költségvetésében fedezetet kell biztosítani 
(szociális keret), mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 
(2) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: 
1. eseti szociális segély, 
2. jövedelem-kiegészítés, 
3. temetési segély. 
(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználását, a nyugállományú közszolgálati tisztviselők 
szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérését az Önkormányzat Képviselő-testületének Humán 
Bizottsága ellenőrizheti, támogatás megállapítására javaslatot tehet. 
 
5. § A Hivatal közszolgálati tisztviselője – kérelmére és indokolt esetben - illetményelőleg felvételére 
jogosult a Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint. 



 2 

 
Adóérdekeltségi hozzájárulás 

 
6. § (1) Az 1990. évi C. törvény 45. § alapján az itt felsorolt adóügyi feladatokat ellátó közszolgálati 
tisztviselők anyagi ösztönzésére - az adóbevételek terhére – érdekeltségi célú juttatást kell megállapítani 
az alábbi feltétel teljesítése esetén, az alábbi mértékben: 
1. a juttatást akkor lehet megállapítani, ha a folyó évi helyesbített előírás legalább 90 %-ban teljesül. 
2. Munkakörök: 
a) gazdasági vezető: havi illetményének 20 %-a 
b) adóügyi ügyintézők: havi illetményük 80 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó beszedésével a jegyző által megbízott 
dolgozó (legalább 2 fő) munkaszüneti naponként bruttó 5.000,- Ft/fő díjazásban részesül. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2006. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet, valamint 

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2006. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2007. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 
 

Csányi Kálmán dr. Nagy Éva 
polgármester jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. január 29. 
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