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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

19/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított 
juttatásokról és támogatásokról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  A rendelet 2013. szeptember 25-én 
                                                                                  kihirdetésre került. 
 
 
      Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott                                                                             
                              
 
                                                                            Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
                                                                        aljegyző 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról 
 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152.§, 234.§ (3)–(4) bekezdésében, 
236. § (4) bekezdésének a) pontjában és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 
 

I. Fejezet 
A RENDELET HATÁLYA 

 
1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 
1.§ (1) Az önkormányzati rendelet hatálya a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre 
terjed ki. 
 

 (2) Az önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes 
munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik 
meg. 

 
 

2. A juttatások és támogatások fedezete 
 

2.§ (1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizetendő keretösszegeket a 
Képviselő-testület a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben – a (2) bekezdés 
figyelembe vételével – állapítja meg. 
 

(2) A keretet juttatásonként, támogatásonként külön-külön – az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal és formában – is meg kell állapítani azzal, hogy az önkormányzati rendelet 
szerint a juttatásokra keret biztosítása nem kötelező. 

 
3.§ (1) A jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet, ha a Képviselő-testület az adott évre: 

a) nem állapított meg előirányzatot a juttatásokra, vagy 
b) a juttatásokra, támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul. 

 
(2) A kérésnek a Képviselő-testület a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával tehet eleget. 
 

4.§ A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználhatósága miatt keletkező pénzmaradvány 
a következő évben felhasználható az önkormányzati rendeletben szabályozott juttatásokra és 
támogatásokra. 
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5.§ A jegyző a felelős az önkormányzati rendeletben szabályozott juttatások, támogatások 
fedezetéül szolgáló: 

a) megfelelő előirányzatoknak a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetben való szerepeltetéséért; 

b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért. 
 
 

3. A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása 
 

6.§ (1) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet a Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései szerint kell felhasználni. 

 
(2) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell 

vezetni. 
 
 

4. A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok 
 

7.§  (1) A jegyző – az emberi erőforrás ügyintéző útján – a juttatásokkal kapcsolatosan 
köteles intézkedni: 

a) a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, 
b) a foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel 

kíséréséről, 
c) az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról, 
d) az egyes megítélt juttatások folyósításáról. 

 
(2) A jegyző – az emberi erőforrás ügyintéző útján – köteles intézkedni: 

a) a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, 
b) az igényjogosultság megállapításáról, 
c) a támogatások folyósításáról. 

 
 

II. Fejezet 
A KÖZTISZTVISELŐ DÍJAZÁSA 

 
1. Illetménykiegészítés 

 
8.§ (1) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 10 %,  a középfokú végzettségű 

köztisztviselőt 10 % illetménykiegészítés illeti meg, melynek jogszabályi alapja a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott maximális 20 %. 

 
(2) Az illetménykiegészítés fedezetéül szolgáló keretösszeget a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletben minden évben meg kell határozni. 
 

 
2. Vezetői pótlék 

 
9.§ A köztisztviselőt osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén 

alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlék illeti meg. 
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(2) A vezetői pótlékra jogosító munkaköröket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
(3) A vezetői pótlék fedezetéül szolgáló keretösszeget a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletben minden évben meg kell határozni. 
 
 

III. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
10.§ (1) Az önkormányzati rendelet Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló 
19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendeletének a jelen szabályokra tekintettel való 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Azzal 
egyidejűleg Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti 
támogatásairól szóló 8/2001. (X. 30.) Ktr. számú rendelete hatályát veszti. 

 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. 
 

 
 

A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: 
 
 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  
     polgármester                aljegyző 

 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet 2013. szeptember 25. napján került kihirdetésre. 
 
 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 
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1. számú melléklet 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A juttatások és támogatások fedezetére biztosítható keret 
 
 

A) JUTTATÁSOKRA KIFIZETHETŐ KERET: 

Sorszám Juttatások megnevezése   
Éves 

keretösszeg 
Egyéb 

szabályok 

A/1. 

Lakhatási, lakásépítési-, -
vásárlási, -felújítási 
támogatás       

A/2. 

Családalapítási és 
gyermekvállalási 
támogatás .- családalapítási támogatás     

    
.- gyermekvállalási 
támogatás     

A/3. szociális támogatáseseti . - szociális segély     
    .- beiskolázási segély     
    .- temetési segély     

A/4. Illetményelőleg       

A/5. 

Tanulmányi ösztöndíj, 
képzési, továbbképzési és 
nyelvtanulási támogatás       

Juttatások összesen:       
          
B) TÁMOGATÁSOKRA KIFIZETHETŐ KERET: 

Sorszám 
Támogatások 
megnevezése   

Éves 
keretösszeg 

Egyéb 
szabályok 

B/1. Eseti szociális segély       
B/2. Temetési segély       

B/3. Kedvezményes étkeztetés       
B/4. Üdülési támogatás       

B/5. 

Egyes szolgáltatások 
kedvezményes 
igénybevétele       

Támogatások összesen:       
 

 


