
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők illetményrendszeréről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236.§ (4) bekezdésében, 237. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  

(2)   A közszolgálati ügykezelőkre a 4-5.§-ban foglalt rendelkezések alkalmazhatók. 

(3)  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény alapján a Hivatalnál 

munkaviszonyban álló munkavállalókra a 4.§ d) pont db), dc) alpontjában és az 5.§-ban 

foglalt rendelkezések alkalmazhatók. 

(4) A polgármesterre a 4-5. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazhatók. 

 

2. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 2012. március 1. napjától az 

alapilletménye 30 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítés illeti meg. 

 

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselőt 2012. március 1. napjától az alapilletménye 10 

%-ának megfelelő illetménykiegészítés illeti meg. 

 

3. § (1) Az irodavezetői munkakör az osztályvezetői munkakörnek felel meg.  

 

(2) Az irodavezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának 

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.  

 

4. § A köztisztviselőt az alábbi juttatások, támogatások illethetik meg:  

 

a) lakástámogatások: 

aa)  lakás építéséhez 

ab) lakás vásárlásához 

ac) lakás bővítéséhez 

ad) lakóingatlan minőségi javítását eredményező energetikai célú lakásfelújítás 

b) képzési-, továbbképzési támogatások, 

c) illetményelőleg,  

d) egészségügyi támogatások: 

da) komplex egészségügyi támogatás 

db) fogpótlással kapcsolatos költségek támogatása 

dc) szemüveglencse vagy kontaktlencse készítésének támogatása 

e) a kiemelkedő, példaértékű szakmai munka elismeréseként a köztisztviselő 

nyugállományba vonulásakor nyújtható pénzbeli támogatás, 

f) családalapítási támogatás, 

g) saját halottá nyilvánítás. 

 

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

elszámolás rendjének, valamint a visszatérítés szabályainak meghatározására a Kttv. 152. § 

(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.  



 

6. § (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével- 2012. július 1. napján 

lép hatályba.  

(2) E rendelet 4.§ a) pont ad) alpontja, d) pont da) alpontja, e), g) pontja 2013. január 1. 

napján lép hatályba. 

 

7. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményrendszeréről és a 

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. 

  

Nagykőrös, 2012. június 29. 

 

 

 

  Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára 

polgármester       jegyző 


