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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2017.(IV.18.) 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 a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. május 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet 7. § (1) bekezdése 2017. július 2. napján 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 sk.      dr. Balogh László sk. 
   polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2017. április 18. 
 
 
 

 dr. Balogh László sk. 
jegyző 

 


