
 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2012. (II.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a köztisztviselők illetményéről, valamint  

a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és 

támogatásokról 
 

Egységes szerkezetben a 17/2013. (III.28.), a 23/2013. (V.30.), az 1/2021. (I.22.) 

önkormányzati rendelettel. 
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1Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

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

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, az 

önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkakörben kinevezett köztisztviselőkre (a 

továbbiakban: köztisztviselő). 

(2) A rendelet 5-7. §-ban foglalt rendelkezések hatálya a nyugállományú köztisztviselőkre terjed ki.  

(3)2 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése alapján 

a 4. § hatálya kiterjed a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

1. Illetménykiegészítés 

2. §3 A Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, 

középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.  

2/A. §4  

2. Vezetői pótlék 

3. § (1) A Hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőjét vezetői pótlék illeti meg.  

(2) A vezetői pótlék mértéke osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízással rendelkező 

köztisztviselő esetében alapilletményének 10%-a, főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő 

vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő esetében alapilletményének 15%-a. 

3. Köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások 

4. § (1) A köztisztviselő részére megállapított juttatások és támogatások: 

a) munkába járás pénzbeli támogatása, 

b) szakmai képzés támogatása, 

c) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás 

d) albérleti díj hozzájárulás 

e) illetményelőleg, 

f) családalapítási támogatás, 

g) szociális támogatás, 

h) kegyeleti gondoskodás, 

i) temetési segély. 

 

(1a)5 Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban 

állapítja meg. 

 

                                                      
1 Módosította az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2021. január 23. napjától. 
2 Módosította az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2021. január 23. napjától. 
3 Módosította a 23/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. május 31. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2013. május 31. napjától. 
5 Beépítette az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2021. január 23. napjától. 
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(2) A juttatások és támogatások éves keretösszegét az önkormányzat mindenkori költségvetési 

rendelete állapítja meg. 

 

4. Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 

5. § A nyugállományú köztisztviselő kérelmére, amennyiben a családjában az egy főre eső jövedelem 

nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő 

esetében a jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, a mindenkori költségvetési 

rendeletben biztosított szociális keret terhére eseti szociális segély vagy temetési segély állapítható 

meg.  

6. § (1) Az eseti szociális segély egyszeri összege minimum 10.000,- Ft, de legfeljebb a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap 100%-a lehet. 

(2) Eseti szociális segély évente maximum két alkalommal állapítható meg. 

7. § (1) A nyugállományú köztisztviselő házastársa, élettársa halála esetén, temetési segélyben 

részesíthető. 

(2) A temetési segély mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap 200%-a. 

(3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának 

másolati példányát. 

5. Záró rendelkezések 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

8/A. §6 A 2. § rendelkezéseit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) 

bekezdésének 2013. január 1-jén hatályba lépő módosítását követően megállapított 

illetménykiegészítésekre is alkalmazni kell.  

9. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  

1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendelete. 

2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 26/2003. (X.29.) önkormányzati rendelete. 

3. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 29/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete. 

4. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

                                                      
6 Beépítette a 23/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. május 31. napjától. 
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juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 11/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. 

5. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 22/2007. (VIII:29.) önkormányzati rendelete. 

6. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes 

juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 41/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelete. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző nevében 

 

 

Pál Anita s.k. 

jegyzői kabinetvezető 

Szabó József s.k. 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 
 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. január 31.  

napján tartott ülésén alkotta, 2012. február 1. napján kihirdetésre került. Módosította a 17/2013. 

(III.28.), a 23/2013. (V.30.), az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet. 

 

dr. Szilágyi Anita 
jegyző  

 


