
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 18.) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselők illetményrendszeréről és a köztisztviselőket megillető 
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 

támogatásáról 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 4. §-ában, 44/A. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § (1) E rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
 (2) A Hivatalban foglalkoztatott ügykezelőkre a 4-9. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazhatók. 
 
 (3) A polgármesterre és alpolgármesterre a 4-5. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazhatók. 
 

2. Illetménykiegészítés és vezetői pótlék 
 
2. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az alapilletménye 30 %-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítés illeti meg. 
 
 (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselőt az alapilletménye 10 %-ának megfelelő 

illetménykiegészítés illeti meg. 
 
3. § (1) Az irodavezetői megbízás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

(továbbiakban: Ktv.) 31. § (1) bekezdése szerinti osztályvezetői szintnek felel meg. 
 
 (2) Az irodavezetői megbízással rendelkező köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának megfelelő 

mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 
 

3. Szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások 
 
4. § A köztisztviselőt az alábbi juttatások illethetik meg: 
 

a) lakásépítési -, lakásvásárlási támogatás, 
b) családalapítási támogatás, 
c) illetményelőleg, 
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
e) fogászati kezelések díjához történő hozzájárulás.  

 
5. §  A 4. §-ban foglalt juttatások mértékének, feltételeinek, az elbírálás és elszámolás rendjének, 

valamint a visszatérítés szabályainak meghatározására a Ktv. 49/H. § (3) bekezdését kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
 

4. Nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása 
 
6. § A nyugállományú köztisztviselő a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott szociális 

keret terhére az alábbi vissza nem térítendő pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:  
 

a) eseti szociális segély, 
b) temetési segély, 



c) kedvezményes étkeztetés. 
 
7. § A támogatás mértéke 
 

a) eseti szociális segély esetén évenként, személyenként nem haladhatja meg a 10.000 
forintot, 

b) temetési segély esetén 25.000 forint, 
c) kedvezményes étkeztetés esetén 6000 forint. 

 
8. § (1) A támogatások odaítéléséről a Humánszolgáltatási Iroda előterjesztésére 5 tagú bizottság dönt, 

melynek tagjai a: 
 

a) jegyző, 
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 
c) Humánszolgáltatási Iroda vezetője,  
d) Pénzügyi Iroda vezetője, és 
e) Érdekképviseleti szerv tagja. 

 
(2) A bizottság elnökét tagjai közül választja. 

 
(3) A bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatos 
részletszabályokat a bizottság ügyrendje határozza meg. 

 
9.§ (1) A támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor.  
 

(2) A kérelem benyújtására a nyugállományú köztisztviselő, temetési segély megállapítása iránti 
kérelem benyújtása esetén a hozzátartozó jogosult. 

 
(3) A kérelmek elbírálásakor elsősorban az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 
a) kérelmező és a vele közös háztartásban élők összes jövedelme, 
b) vagyoni helyzet, 
c) egészségi állapot. 

5. Záró rendelkezések 
 
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
11. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 23/2001. (X. 26.) ÖT. sz. rendelete a Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról. 

 
 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 23/2001. (X. 26.) ÖT. sz. rendelete a Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 20/2002. (IX. 27.) ÖT. 
sz. rendelettel történő módosítása. 

 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
20/2002. (IX. 27.) ÖT. sz. rendelettel módosított 23/2001. (X. 26.) ÖT. sz. rendelete a Nagykőrös 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
7/2005. (IV. 29.) ÖT. sz. rendelettel történő módosítása. 

 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 32/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. rendelete a 7/2005. (IV. 29.) ÖT. sz., 20/2002. 



(IX. 27.) ÖT. sz. rendeleteivel módosított 23/2001. (X. 26.) ÖT. sz. Nagykőrös Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet 
módosításáról. 

 
12. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 24/2001. (X. 26.) ÖT. sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményrendszeréről. 

 
 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 21/2003. (X. 31.) ÖT. sz. rendeletével módosított 24/2001. (X. 26.) ÖT. 
sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményrendszeréről. 

 
 
Nagykőrös, 2011. február 17. 
 
 
  Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 
      polgármester                        jegyző 
 
 


