
TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. 

törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. §  

Rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a hivatal teljes és részmunkaidős foglalkoztatott köztisztviselőire, közszolgálati 

ügykezelőire és munkavállalóira, 

b) a főállású polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 

225/L. § szerinti eltérésekkel. 

 

2. §  

Köztisztviselők juttatásai  

(1) A Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében az alábbi juttatások 

a) a Kttv. 234. § (3), (4) bekezdés előírása szerinti illetménykiegészítés, 

b) a Kttv. 236. (4) bekezdés szerinti vezetői illetménypótlék, 

c) a Kttv. 235. § (1) bekezdés szerinti személyi bér 

d) a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti alapilletmény eltérítés, 

e) a Kttv. 154. § (1) bekezdés szerinti jutalom, 

f) a Kttv. 152. § (1) bekezdés f) pont szerinti képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 

hozzájárulás 

fedezetét biztosítja a köztisztviselők részére. 

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében az alábbi juttatások 

a) a Kttv. 152. § (1) bekezdés g) pontja szerinti üdülési támogatás, 

b) a Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szociális támogatás, valamint kegyeleti 

támogatás, 

c) a Kttv. 152. § (5) bekezdése szerinti közszolgálat halottja támogatás, 

d) a Kttv. 226. § (7) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás 

fedezetét biztosíthatja a köztisztviselő részére. 

3. §  

Vegyes és záró rendelkezések 



(1) A 2. § (1) bekezdés a), b) pontjában foglalt juttatások mértékét a Képviselő-testület a 

tárgyévi költségvetési rendeletében szabályozza. 

 

(2) A 2. §-ban meghatározott juttatásokra vonatkozó részletes szabályokat a munkáltatói 

jogkör gyakorlója állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban. 

 

(3) A 2. § (1) bekezdésének d)-f) pontjában, valamint (2) bekezdésének a)-d) pontjában 

meghatározott juttatások a tárgyévi költségvetési rendeletben, külön e célra megállapított 

keret terhére biztosíthatók. 

 

(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

  

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők szociális-, 

jóléti-, kulturális-, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 

szóló 19/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelet.    

 

Taksony, 2016. február 23.  

  

  

                          /:Kreisz László:/                                                   /:Dr. Micheller Anita:/ 

                            polgármester                                                                     jegyző 

 

A rendelet kihirdetése 2016. február 25-én megtörtént. 

            

         /:Dr. Micheller Anita:/ 
                jegyző 

 


