
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a Bátyai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott  
közszolgálati tisztviselık juttatásairól és támogatásairól 

 
 
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. Bevezetı rendelkezések 

 
1. § (1) A rendelet hatálya a Bátyai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselıkre, valamint közszolgálati ügykezelıkre (a továbbiakban: 
közszolgálati tisztviselık) terjed ki. 
 
(2) A fıállású foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester tekintetében a rendelet 
szabályait a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kell alkalmazni. 

2. A juttatások és a támogatások fedezete 

 
2. § (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethetı keretösszegeket a 
Képviselı-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott keretösszeg juttatások és támogatások közötti 
megoszlását a jegyzı határozza meg. 
 
3. § Ha az adott költségvetési évre a Képviselı-testület: 
a) a juttatásokra és támogatásokra elıirányzatot nem állapított meg, vagy 
b) a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul 
a jegyzı év közben pótelıirányzatot kérhet.  
 
4. § A jegyzı felelıs az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül 
szolgáló: 

a) elıirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez 
igazodó szerepeltetéséért, valamint 

b) a jóváhagyott elıirányzatok szerinti gazdálkodásért. 
 

3. A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása 
 

5. §  (1) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, éves költségvetésben biztosított 
keretösszeget az e rendeletben, valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon 
kell felhasználni. 
 
6. § Az egyes juttatásokról és támogatásokról a Hivatal gazdálkodási ügyintézıjének évenként 
elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
 



4. A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzıi feladatok 

 
7. § A jegyzı a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni: 
 a) a juttatások körültekintı felhasználásának biztosításáról,  

b) a jelenleg foglalkoztatott közszolgálati tisztviselık szociális helyzetének folyamatos 
figyelemmel kísérésérıl, 

 c) az egyes juttatásokra és támogatásokra való jogosultság megállapításáról, 
 d) az egyes megítélt juttatások és támogatások folyósításáról. 
 

5. Közszolgálati tisztviselıi juttatások, támogatások 

 

8. § (1) A közszolgálati tisztviselıket megilletı szociális juttatás: 
a) Illetményelıleg 
b) temetési segély 

 
(2) A közszolgálati tisztviselıket megilletı egészségügyi juttatás: 

a) Szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történı – vissza nem térítendı – 
hozzájárulás. 

 

9. § A 8. §-ban meghatározott juttatások 
 a) mértékét,  
 b) feltételeit,  
 c) az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint 
 d) a visszatérítés szabályait 
a jegyzı, mint a Hivatal vezetıje a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
 

6. Képzettségi pótlék 
 

10. § (1) A közszolgálati tisztviselı részére a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 142. §-ában foglaltak szerint képzettségi pótlék 
állapítható meg. 
 
(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Közszolgálati 
Szabályzat tartalmazza. 
 

7. Helyettesítési díj 
 

11. § (1) A jegyzı intézkedése alapján, amennyiben a közszolgálati tisztviselı munkakörébe 
nem tartozó munkát végez, és eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül helyettesítési díj 
illeti meg.  
 
(2) A helyettesítési díj feltételeit, mértékét a jegyzı a Közszolgálati Szabályzatban állapítja 
meg. 
 
 
 
 



8. Cafetéria-juttatás 
 

12. § A közszolgálati tisztviselı a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 151. §-a alapján cafetéria-juttatásra jogosult. A közszolgálati tisztviselıt megilletı 
cafetérai-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.  

 
 

9. Záró rendelkezések 
 
13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg Bátya Község 

Önkormányzat Képviselı-testületének a Bátyai Közös Önkormányzati Hivatalnál 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselık juttatásairól és támogatásairól szóló 1/2014. (II.10.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 
 

Bátya, 2015. január 21.  
 
 
 Zsebics Ilona   Bukros Noémi Linda 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve: 2015. január 30. napján.  
 
 
                                                                                           Bukros Noémi Linda  
                                                                                                         jegyzı 
 
 


