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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

1/2010.(II.11.) sz. 

 

r e n d e l e t e 

a 

Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§., 44./A.§, 

49/M.§.,49/H.§. alapján, valamint figyelemmel a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§. (2) 

bekezdésére is a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint mindezek pénzügyi fedezetéről a következő 

rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

(1) E rendelet hatálya a főállású polgármester, a körjegyző, a Körjegyzőség 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára terjed ki. 

(2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre a hatályos 

ide vonatkozó jogszabály szerint kell alkalmazni. 

(3) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és 

kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselőtestület a Ktv. alapján 

lehetőséget kapott. A képviselőtestület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére 

és a finanszírozás mértékének meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, 

feltételeit és a kifizetés szabályait a körjegyző közszolgálati szabályzatban határozza 

meg. 

(4) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, az e rendelet 3. §.(1) – (4) 

bekezdését kiterjeszti. 

 

A köztisztviselők díjazása 

 

2.§. 

 

(1) A köztisztviselőt az alábbi illetménykiegészítés illeti meg: 

a.) valamennyi legalább megfelelő minősítésű felsőfokú és középfokú iskolai 

végzettségű köztisztviselőt az alapilletményének 20 %-a, a Ktv. 44/A §-ára 

tekintettel. 

(2) A felsőfokú szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők képzettségi pótléka az 

illetményalap 50 %-a. 

(3) A köztisztviselők illetményalapját, illetménykiegészítését és illetménypótlékának 

biztosításául szolgáló fedezetet továbbiakban az éves költségvetési rendelet 

tartalmazza, a Ktv. 44/A §-a alapján. 
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(4) A köztisztviselő, a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester a Ktv. szabályai 

szerint jogosult angol, német, francia nyelv után nyelvpótlékra.  

 

Visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és 

egyéb juttatások, valamint ezek pénzügyi fedezete 

 

3.§. 

 

a.) A köztisztviselő az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 

szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásra jogosult, 

amelyekhez a képviselőtestület fedezetet biztosít a hatályos jogszabályok 

szerint, 

b.) lakhatási, lakásépítési-, vásárlási támogatásra, illetményelőlegre, 

c.) illetményrendszeren kívüli egyéb szociális és jóléti juttatás (cafeteria) 

(2)  

- Az (1) bekezdés c.) pontban felsorolt juttatás külön – külön naptári évenként az 

illetményalap 8 szorosáig terjedhet. 

- a.) b.), c.) pontjában foglalt juttatások fedezetét a mindenkori költségvetési rendelet 

szabályozza, biztosíthatja. 

(3) Az illetményelőleg kifizetésére szolgáló pénzügyi keret mértékét a képviselő-testület a 

Körjegyzőség bruttó személyi juttatásainak 3 %-ában határozza meg. 

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők év közbeni jutalmazására jutalmazási keretet 

biztosíthat a mindenkori költségvetési rendeletében. 

(5) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások, valamint az (4) bekezdésében foglalt 

jutalmazás részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

 

4.§. 
 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell 

alkalmazni. 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és 

juttatások pénzügyi fedezetéről szóló 7/2003.(X.10.) számú rendelete hatályát veszti. 

 

(2)  E rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

Bucsa, 2010. február 10. 

 

 

                Dr. Mile Sándor        Magyar László  

                  polgármester                                                          körjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. február 11-én. 

 

 

             Magyar László 

           körjegyző 


