
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdésében, a 234. § (3) - (4) 

bekezdésében, a 235. §-ában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) E rendelet hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire (a 

továbbiakban: köztisztviselőire) terjed ki. 

 

2. Díjazás 

 

2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére személyi illetményt állapíthat 

meg. 

 

3. § A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek 

mértéke: 

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 20%-a, 

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre vonatkozóan, a köztisztviselők - besorolás 

szerinti fizetési fokozatához tartozó - alapilletményét legfeljebb 50%-al megemelheti vagy 

legfeljebb 20%-al csökkentheti. 

 

5. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos 

fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, 

szakképzettség elismeréseként a köztisztviselők számára képzettségi pótlékot állapíthat meg a 

közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 

3. Egyéb juttatások 

 

6. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére az alábbi visszatérítendő, 

illetve vissza nem térítendő további juttatásokat biztosíthatja: 

a) illetményelőleget,  

b) tanulmányi ösztöndíjat, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást, 

c) a képernyő előtti munkához minimálisan szükséges, éleslátást biztosító szemüveg 

vásárlásához hozzájárulást,  

d) a munkavégzéssel összefüggő utazási kedvezményt, saját tulajdonú személygépjármű 

használata esetén gépjármű-költségtérítést,  

e) belföldi kiküldetés esetén napidíjat, 

g) a hatékony munkavégzés céljából hivatali mobiltelefon-használatot. 

 

4. Költségvetési fedezet biztosítása, feltételek meghatározásának rendje 



 

7. § (1) A 2. és 3. pontban foglaltak tárgyévi fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben határozza meg. 

(2) A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban 

állapítja meg. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti „a Képviselő-testület Hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti 

juttatásokról, az illetményrendszer egyes elemeiről, továbbá a köztisztviselők szociális és 

kegyeleti támogatásáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 
 


