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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április 13-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  
köztisztviselők juttatásairól 
Üsz.: LMKOH/1873/2/2017. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban. Jat.) 22. §-ára, 
mely a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról rendelkezik, az alábbi általános és részletes 
indokolás szerint terjesztem a Képviselő-testület elé Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet tervezetet, mellyel a jelenleg hatályos 47/2005. 
(XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végeztük el és ennek eredményeként egy új 
rendelet megalkotására teszek javaslatot. 
 
A rendelet- tervezet általános indokolása: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelettel 
szabályozta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket 
megillető szociális, jóléti, kulturális juttatásokat, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokat. Az elmúlt több mint egy évtized alatt megváltozott a köztisztviselőkre 
vonatkozó központi szabályozás, hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), a közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban. Korm. rendelet), valamint az Országgyűlés megalkotta a Szociális Munka 
Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvényt, mely 
módosította a Kttv.-t is. Ezen szabályozások miatt indokolttá vált a helyi önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata. 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
(A részletes indokolásban dőlt betűvel jelzem az előterjesztői indokolást, míg álló betűtípussal 
a vonatkozó jogszabályi hátteret.) 
 
A rendelet-tervezet 1. § indokolása  
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) 60. § 
(1)-(2) bekezdései alapján :  
„60. § (1) A jogszabály tervezetében kizárólag az általános rendelkezések között 
szabályozható 
a) a jogszabály hatálya az időbeli hatály kivételével, 
b) a jogszabály alkalmazására, valamint a szabályozásra vonatkozó alapelv, 
c) a jogszabály egészére vonatkozó értelmező rendelkezés, valamint 
d) az a jogszabály egészére vagy több szerkezeti egységére vonatkozó rendelkezés, amely 
nem foglalható más – szakasznál magasabb szintű – szerkezeti egységbe. 
(2) Az általános rendelkezéseket a preambulum vagy a bevezető rész, ezek hiányában a 
jogszabály megjelölése után közvetlenül kell elhelyezni. Nagyobb terjedelmű jogszabály 
tervezetében az általános rendelkezéseket önálló, „Általános rendelkezések” című alcímben 
vagy fejezetben kell szabályozni. 
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A rendelet-tervezetben az általános rendelkezések között kerül leszabályozásra a rendelet 
hatálya, tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdése alapján a rendeletet nem 
csak a köztisztviselőkre, hanem a polgármesterre, valamint a Hivatalban foglalkoztatott 
közszolgálati ügykezelőkre és a Hivatalban a munka törvénykönyve előírásai szerint 
foglalkoztatott munkavállalókra is alkalmazni kell.  
Az általános rendelkezések között a jogszabály alkalmazására, értelmezésére, valamint a 
szabályozásra vonatkozó rendelkezések találhatók meg a rendelet-tervezet 1. § (3)-(6) 
bekezdéseiben.  
A felülvizsgálat tárgyát képező 47/2005. (XII.22.) ÖR szabályozásához képest az előterjesztés 
mellékletét képező rendelet-tervezetben tartalmilag új szabályozási elem nem jelenik meg, a 
megváltozott jogi környezetre, hivatali struktúrára tekintettel kizárólag pontosításokat 
tartalmaz.    
 
A rendelet-tervezet 2. § indokolása  
 
Ezen szakaszban kerül leszabályozásra, hogy a közeli hozzátartozón a rendelet alkalmazása 
szempontjából kit kell érteni.  
 
A rendelet-tervezet 3 – 7. § -ainak összefoglaló indokolása  
 
A Jszr. 71. § (1)-(2) bekezdései alapján „(1)A részletes rendelkezések között kell szabályozni 
a jogszabály alapvető normatív tartalmát képező azon rendelkezéseket, amelyekről e rendelet 
alapján nem más logikai egységben kell rendelkezni. 
(2) A részletes rendelkezéseket magukban foglaló szerkezeti egység vagy szerkezeti egységek 
címének a rendelkezések tartalmát vagy a rendelkezések más rendelkezésekhez való 
viszonyát kell kifejeznie.”  
Ezen jogszabályi előírásra tekintettel kerül megalkotásra a rendelet-tervezet „Juttatások, 
támogatások” alcíme,  „A nyugállományú köztisztviselők juttatásai” alcíme, a „Munkaszüneti 
nap” alcím, melyek részletesebb indokolását az alábbiakban szakaszonként ismertetek.  
 
A rendelet-tervezet 3. § indokolása  
 
A Jat. és a Jszr. hatályba lépésével megfogalmazódott az az elvárás a jogalkotással, így a helyi 
jogalkotással szemben is, hogy kerülje a „szétszórt”, a „töredezett” szabályozást, valósuljon 
meg az integrált jogalkotás.  

Ezen kodifikációs törekvésre figyelemmel került beépítésre a rendelet-tervezet 3. § (1) 
bekezdésébe az önkormányzat azon döntése, mely a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendeletben megjelent köztisztviselőket érintő szabályozás. 
Tartalmilag új szabályozás itt sem jelenik meg a költségvetési rendeletbeli szabályozáshoz 
képest, azonban a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdés c) pontjában pontosítani kellett a 
„középiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő” szövegrészt „az érettségi végzettségű 
köztisztviselő” szövegre, mert a Kttv. 234. §-át 2016. november 30-i hatálybalépéssel az 
oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. 
törvény 27. §-a módosította.  

Kttv. 234. § „(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,  
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
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(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat 
meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%.” 

 
A 3. § (2)-(3) bekezdése a Kttv. alapján kötelezően adandó idegennyelv-tudási pótlékot és a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 
kötelezően adandó bankszámla hozzájárulást tartalmazza.   
 
A rendelet-tervezet 4. § indokolása  
 
A Kttv. 237. § alapján „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és 
támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.”  
 
A szabályozás során figyelemmel kell lenni a Kttv. 152. §-ára  
„(1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 
szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen: 
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, 
b) albérleti díj hozzájárulás, 
c) családalapítási támogatás, 
d) szociális támogatás, 
e) illetményelőleg, 
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
g) üdülési támogatás. 
(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja 
meg. 
(3) A kormánytisztviselő, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint eltartott 
gyermeke – a kormánytisztviselő teljesítménye alapján, a Kormány által meghatározott 
rendben – üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatást a kormánytisztviselőt a 
151. § szerint megillető cafetéria-juttatás éves összegébe nem kell beszámítani. 
(4) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság 
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 
(5) Az elhunyt kormánytisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává 
nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a 
közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy 
méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették 
meg. 
(6) A szerv megszűnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód szerv, 
ennek hiányában a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el. 
(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított 
személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja.” 
 
Fenti jogszabályhelyek alapján kerülnek leszabályozásra a Hivatal köztisztviselői részére az 
adható juttatások, melyek a 47/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben elfogadott 
juttatásokon kívül új elemeket  - a rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdésében foglaltakat kivéve - 
nem tartalmaznak. A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdése a képernyő előtti munkavégzéshez 
szükséges szemüveglencse és keret költségeihez nyújtott támogatásról rendelkezik, ami az 
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 6. §-a az alábbiak szerint 
szabályoz, amely  alapján kötelezően biztosítandó a köztisztviselők részére. 
 „Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt 
szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a 
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munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti 
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.” Az EüM. rendelet értelmében: „képernyős 
munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában 
képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő 
figyelésével végzett munkát is;” 
 
A 4. § (3) bekezdésébe került beépítésre az önkormányzat azon döntése, mely a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletben megjelenő köztisztviselőket 
érintő Cafeteria szabályozás. 
 
A rendelet-tervezet 5. § indokolása  
 
Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót megillető kegyeleti 
ellátás (temetési támogatás) szabályozását tartalmazza, mely a korábbi szabályozással 
összhangban áll. 
 
A rendelet-tervezet 6. § indokolása  
 
A nyugállományú köztisztviselők juttatásait tartalmazza, melyben a 47/2005. (XII.22.) ÖR 
szabályozásához képest az előterjesztés változtatást nem terjeszt elő. 
 
A rendelet tervezet 7. § indokolása  
 
A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. 
törvény 2017. január 1-jei hatállyal módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.). A módosítás során a Kttv. 93. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je a továbbiakban már nem 
munkaszüneti nap a közszolgálati dolgozók számára. Az új 93. § (2) bekezdés, amely 2017. 
január 1. napjától hatályos az alábbiak szerint rendelkezik:  
„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további 
munkaszüneti napot állapíthat meg.” 
A Kttv. 232/A. §-a az alábbiakról rendelkezik: 
„Munkaszüneti nap 
232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - 
rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a 
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén 
az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját 
bevétele biztosítja.” 
 
Itt említem meg, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók számára 2012. július 1-jétől a 
Semmelweis-nap már munkaszüneti nap, illetve a  Szociális Munka Napjának munkaszüneti 
nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvényben foglalt módosításoknak 
megfelelően 2017. január 1. napjától a Szociális Munka Napja – november 12-e - is már 
munkaszüneti nap. 
Figyelemmel az előbbiekben foglaltakra, valamint arra, hogy július 1-je már 2001. július 1-je 
óta munkaszüneti nap volt a köztisztviselők számára, javasolom a képviselő-testületnek, hogy 
a képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja – 
július 1-je- továbbra is munkaszüneti nap legyen.   
 
 
 



6 
 

 
A rendelet-tervezet 8.-10. §-ainak indokolása: 
 
A Jszr. 50. §-a rendelkezik a jogszabály logikai egységeinek sorrendjéről, ezen belül is a (2) 
bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy a jogszabály tervezete az alábbi sorrendben a következő 
logikai egységeket tartalmazhatja: 
„d) záró rendelkezések, ezen belül 
da) törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet tervezete esetében 
felhatalmazó rendelkezések, 
db) hatályba léptető rendelkezések, 
dc) átmeneti rendelkezések, 
de) törvény tervezete esetében a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló 
rendelkezések, 
df) a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések, 
dg) módosító rendelkezések, 
dh) hatályon kívül helyező rendelkezések, 
di) a hatályba nem lépésről szóló rendelkezések.” 
 
A rendelet-tervezet 8. §-ában a rendelet hatályba lépéséről rendelkezünk, melyet 2017. május 
1-jében javasolok meghatározni.  
 
A  9. §-ban indokolt egy átmeneti rendelkezést beépíteni tekintettel arra, hogy a Kttv. 234. § 
(3) bekezdése az illetménykiegészítés megállapítását tárgyévre vonatkozóan teszi lehetővé. 
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
Társadalmi, gazdasági hatása a munkaszüneti nap bevezetése tekintetében nem 
jelentős, hiszen ez a nap már 16 éven keresztül munkaszüneti nap volt, így a lakosság 
hozzászokott ahhoz, hogy július 1. napja munkaszüneti nap. Költségvetési hatásaként 
említendő a munkaszüneti nap bevezetése tekintetében, hogy a Kttv. 232/A § (2) 
bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a munkaszüneti nap 
bevezetéséről dönt, az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi 
önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja. Ez azt jelenti, hogy plusz munkaadói 
járulék keletkezhet abban az évben, amikor nem szabadnapra vagy pihenőnapra esik a 
július 1-je.  
Ebben és a következő költségvetési évben (2017-2018) költségvetési kihatással nem kell 
számolni, mivel július 1-je szombatra esik. 
 
A rendelet-tervezet többi szakaszát tekintve nem mérhető a társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatás tekintettel arra, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet új szabályozási elemet nem tartalmaz ahhoz a korábbi szabályozáshoz képest, 
amelyek a 47/2005. (XII. 22. ) önkormányzati rendeletben, valamint a 7/2017. (II. 20. ) 
önkormányzati rendeletben már elfogadásra kerültek. 
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2. Környezeti és egészségi következményei:  

 
Nem mérhető a munkaszüneti nap bevezetése tekintetében 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § 
(7) bekezdésében, 232/A § (1) bekezdésében, 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) 
bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, 237. §-ában, és a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazást arra, hogy az előterjesztés mellékletét képező tárgykörben rendeletet 
alkosson. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. decemberben 
már alkotott rendeletet „a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és 
ügykezelőket megillető szociális, jóléti, kulturális juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról”. Az előterjesztés mellékletét képező rendelet módosítással ezen 
rendelet felülvizsgálatára került sor, tekintettel arra, hogy az elmúlt több mint egy évtized 
alatt megváltozott a köztisztviselőkre vonatkozó központi szabályozás, valamint hatályba 
lépett a jogalkotásra, jogszabályszerkesztésre vonatkozó új törvényi és miniszteri szintű 
szabályozás. Ezen utóbbiak megfogalmazták a jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos új 
elveket, elvárásokat, melyek az integrált jogalkotás irányába mutatnak.   
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet megalkotásával és a korábbi rendelet hatályon 
kívül helyezésével a fenti megváltozott jogi környezetre tekintettel eleget tesz az 
önkormányzat a jogharmonizációs kötelezettségének.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2017. március 28. 
 
 

Basky András sk. 
      polgármester 
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Rendelet-tervezet   

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2017.(….) önkormányzati rendelete 

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott 
 köztisztviselők juttatásairól 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 232/A § (1) bekezdésében, 234. § (3) 
bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, 237. §-
ában, és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w  pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában 
biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos 
egyetértésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre. 
 
(2)  a) A 3. § (3) bekezdés, a 4. § (1)-(2) bekezdés és az 5-7. § hatálya a polgármesterre is 

kiterjed.  
b) A 3. § (3) bekezdés és a 4-7. § hatálya a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati 
ügykezelőkre és a Hivatalban a munka törvénykönyve előírásai szerint foglalkoztatott 
munkavállalókra is kiterjed. 

 
(3) A Hivatalnál részmunkaidőben foglalkoztatottakat a juttatások – kivéve a 3. § (3) 
bekezdésben foglalt juttatást - munkaidő-arányosan illetik meg. 
 
(4) A 6. §-ban meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket 
illetik meg, akik a Hivataltól vagy jogelőd szervétől kerültek nyugállományba. 
 
(5) A rendeletben meghatározott juttatások, támogatások fedezetét Lajosmizse Város 
Önkormányzata mindenkori éves költségvetése tartalmazza. 
 
(6) A 4. § (1)-(2) bekezdésében, az 5-6. §-okban meghatározott juttatások, támogatások 
mértékét, a 3. § (3) bekezdésében, a 4-6. §-okban meghatározott juttatások feltételeit az 
elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszafizetés szabályait a jegyző a Közszolgálati 
Szabályzatban állapítja meg. 

 
2. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek minősülnek. 
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2.  Juttatások, támogatások 
 

3. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) 

a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 40.585,-Ft-ban, 
 
b) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménykiegészítését 
alapilletményük 20%-ában, 
 
c) az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését alapilletményük 20%-ában, 
 
d) az irodavezetői (főosztályvezető-helyettesi szintnek minősülő) kinevezéssel rendelkező 
köztisztviselők vezetői illetménypótlékát alapilletményük 15%-ában, a csoportvezetői 
(osztályvezetői szintnek minősülő) kinevezéssel rendelkező köztisztviselő vezetői 
illetménypótlékát alapilletményük 10%-ában, 
 
állapítja meg. 

(2) Az idegennyelv-tudási pótlék esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 141. §-ában foglaltak az irányadók. 

(3) A Képviselő-testület a bankszámla-hozzájárulás mértékét a folyószámlával rendelkező 
köztisztviselők részére 1.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

4. § 

(1) A köztisztviselő részére a Képviselő-testület a következő szociális, jóléti, kulturális és 
egészségügyi juttatásokat biztosításáról dönt: 

a) Visszatérítendő, kamatmentes pénzbeli lakástámogatás a következő célokra: 

aa)  lakásépítés, 
ab)  lakásvásárlás, 
ac) lakásfelújítás, 
ad) lakásbővítés. 

 
b) Illetményelőleg. 

c) Az Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény, sport- és szabadidős létesítmény 
rendezvényeinek 50 %-os kedvezménnyel történő látogatása.    

d) Tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 

e) Közeli hozzátartozójának halála esetén a temetés költségeihez hozzájárulás.  

f) Pénzbeli szociális támogatás. 
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(2) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben foglaltakra figyelemmel a képernyő előtti 
munkavégzéshez szükséges szemüveglencse és keret költségeihez támogatás. 

(3) A Kttv. 151. §-ában, valamint a Magyarország mindenkori központi költségvetéséről 
szóló törvényben meghatározottakra figyelemmel a köztisztviselők 200.000,-Ft/év/fő 
cafetéria-juttatásra jogosultak.  
 

5. § 

(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót - amennyiben a 
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává- kérelmére kegyeleti ellátás illeti 
meg. 

3. A nyugállományú köztisztviselők juttatásai  

6. § 

(1) A nyugállományú köztisztviselő a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított 
szociális keret terhére az alábbi támogatásokban részesülhet: 
a) Eseti szociális támogatás. 
b) Házastársa vagy élettársa elhalálozása esetén kegyeleti ellátás. 
c) Az Önkormányzat által fenntartott kulturális, közművelődési intézmény, sport- és 

szabadidős létesítmény rendezvényeinek 50 %-os kedvezménnyel történő látogatása. 
d) A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 50 %-os kedvezménnyel történő 

igénybevétele. 

4. Munkaszüneti nap 
 

7. § 
 
(1) A Képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá 

nyilvánítja. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba. 

9. § 

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés  b)-c) pontjában foglalt rendelkezéseket 2017. január 1-től 
2017. december 31-ig kell alkalmazni.   

10. § 
 
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti, kulturális juttatásokról, 
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valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 47/2005. (XII.22.) önkormányzati 
rendelete. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 4. § (19)-(22) bekezdése.   

 

 Basky András       dr. Balogh László  
   polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2017. …………. 
 
 
 

 dr. Balogh László  
jegyző 


