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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati köztisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIXtörvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában, 89. § (1) bekezdésében 234. § (3-4) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Kttv. 151.és154. §-ában foglaltakra, az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
I.  

A rendelet hatálya 
1. §  

(1) A rendelet hatálya Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal)  
a.) közszolgálati jogviszonyban állóköztisztviselőkre (továbbiakban: köztisztviselő)  
b.) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Munka tv.) rendelkezései 
alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) – amennyiben azt a 
Munka tv. lehetővé teszi - 
terjed ki. 

(2) E rendelet 2-11., 13-14. §-ában foglalt rendelkezéseket a közszolgálati jogviszonyban álló 
ügykezelőkre is alkalmazni kell. 

(3) E rendelet 5-11.és 13. §-ában foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell. 
(4) E rendelet 15. §-ában foglalt rendelkezések a Polgármesteri Hivatalból nyugállományba vonult 

köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjednek ki. 
 

II. 
Munkaid ő 

2. § 
(1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek és munkavállalóinak 

heti munkaideje 40 óra. 
(2) A munkaidő beosztás szerinti általános munkarend: 

Hétfőtől - csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig 
Pénteken:   7.30 órától 13.30 óráig tart. 

 
III. 

Illetménykiegészítés és illetménypótlék megállapítása 
3. § 

(1) A köztisztviselők, az ügykezelők illetménykiegészítésre jogosultak. 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke: 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a  
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

(3) Az illetménykiegészítés megállapításánál a Kttv. 234. §-ának (5) pontjában foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(4) Az illetménykiegészítés évenkénti juttatásait az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete 
állapítja meg.  

 
4. § 

(1) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeiként működő csoportok vezetői 
illetménypótlékra jogosultak.  
(2) A vezetői illetménypótlék mértéke a Kttv. 236. §-ban meghatározottak alapján kerül 
megállapításra. 
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IV. 
A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata 

5. § 
(1) A Kttv. 151. §-a, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben 

(továbbiakban: Szja.) foglaltak figyelembe vételével a cafetéria rendszerének részletes 
szabályozását a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának mellékletét képező Cafetéria 
Szabályzat tartalmazza. 

(2) A cafetéria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévben esedékes 
költségvetési rendeletében határozza meg, figyelemmel Magyarország költségvetési törvényében 
foglaltakra. 

 
V. 

A cafetéria rendszeren kívül adható egyéb és külön juttatások,támogatások 
Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai 

6. § 
(1) A Polgármesteri Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 

és kiemelkedő munkavégzésért a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói 
jutalomban részesíthetőek.  

(2) A polgármester, az alpolgármester részére a Képviselő-testület jogosult jutalmat megállapítani. 
(3) Céljutalom állapítható meg a köztisztviselőnek és a munkavállalóknak az előzetesen írásban 

kitűzött feladatok teljesítése esetén. 
(4) A céljutalmat a jegyző esetében a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében a jegyző tűzi ki. 
 

A jutalomalap képzése és forrásai 
7. § 

(1) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a Képviselő-testület Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzata tárgyévi költségvetésébe építi be. 

 
8.§ 

(1) Amennyiben a 7.§ (1) bekezdése nem teljesül, A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és 
munkavállalói által végzett közszolgálati munka megbecsülése érdekében Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutalmazási Alapot (továbbiakban: Alap) 
hoz létre. 

(2) Az Alapot elkülönítetten kell kezelni. Az Alapból történő kifizetések után a társadalombiztosítási 
járulékot és a munkavállalói járulékot az Alapból kell fedezni. 

(3) Az Alap forrásai: 
a) az év közben jelentkező, valamint az előző évi bérmegtakarítás, 
b) a hivatali szervezet működési kiadásainak megtakarítása, 
c) a költségvetési gazdálkodás során az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből, 

tranzakciójából származó kamat-, és hozambevétel 10 %-a, 
d) kötbér érvényesítésből származó bevétel 10 %-a, 
e) a vagyonhasznosításból származó költségvetésben meghatározott eredeti előirányzatot 

meghaladó bevétel 10 %-a, 
g) az eredeti előirányzatot meghaladó önkormányzati bevételt biztosító bírságok 20%-a, 
h) a képviselő-testület által az éves költségvetésben meghatározott összeg, amely nem 

haladhatja meg a vonatkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértéket, 
i) a jutalomalap előző évi maradványa. 

 
9. § 

Nem részesíthető jutalomban: 
a) aki ellen fegyelmi vagy kártérítési eljárás van folyamatban, 
b) aki fegyelmi büntetés kötelezés hatálya alatt áll, a fegyelmi büntetés, illetőleg a kártérítésre 

kötelező határozat jogerőre emelkedését számított egy évig, 
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c) aki a minősítés évében kevéssé alkalmas vagy alkalmatlan minősítést kapott a minősítést és az 
azt követő évben, 

d) aki a jutalmazást megelőzően kevesebb, mint hat hónap közszolgálati jogviszonnyal 
rendelkezik. 

 
Közszolgálatban eltöltött idő jutalmazása 

10. § 
(1) A köztisztviselőtés a munkavállalót 10, 15, 20, 25, 30 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő 

után hűségjutalom illeti meg.  
(2) A hűségjutalom mértéke: 

a) 10 év hivatalban ledolgozott közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő havi 
illetményének 50 %-a, 

b) 15 év hivatalban ledolgozott közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő havi 
illetményének 100 %-a, 

c) 20 év hivatalban ledolgozott közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő havi 
illetményének 200 %-a, 

d) 25 év hivatalban ledolgozott közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő havi 
illetményének 300 %-a, 

e) 30 év hivatalban ledolgozott közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő havi 
illetményének 400 %-a. 

Az évek számításánál figyelembe kell venni azt az időtartamot, amelyet megszakítás nélkül 
köztisztviselőként, illetve munkavállalóként a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalnál töltött el. 

(3) A hűségjutalmat az alkalomhoz illően, ünnepélyes keretek között a polgármester vagy a jegyző 
adja át. 

(4) A köztisztviselőnek és munkavállalóknak a nyugdíjazásakor ki kell fizetni: 
a) a nyugdíjazás évében esedékessé váló hűségjutalmat, 
b) a 30 éves közszolgálati jogviszony után járó hűségjutalmat, ha a hűségjutalomra jogosító 

szolgálati idejéből 2 év, vagy ennél kevesebb idő van hátra. 
(5) Ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő, illetve munkavállaló halála miatt szűnik meg, a 

(2) és (4) bekezdésben foglalt szabály alkalmazása alapján járó hűségjutalmat az örökösnek kell 
kifizetni. 

(6) A (2) bekezdés esetében a kifizetés időpontja az esedékesség napja, a (4) bekezdés esetében az 
utolsó munkában töltött nap. 

 
11. § 

(1) Az 50. életévüket betöltő köztisztviselőket és munkavállalókat születésnapjuk, a nyugdíjba 
vonuló köztisztviselőket és munkavállalókat nyugdíjba vonulásuk alkalmából a polgármester 
vagy a jegyző köszönti fel az alkalomhoz illő módon és körülmények között. 

(2) A születésnap alkalmából a polgármester vagy a jegyző az ünnepeltek részére „Emléklap”-ot és 
minimum 50.000 Ft értékű tárgyjutalmat, a nyugdíjba vonuló köztisztviselők részére 75.000 Ft 
értékű tárgyjutalmat ad át. 

(3) A tárgyjutalom megvásárlásakor a felköszöntendő köztisztviselő, illetve munkavállaló 
kívánságát figyelembe kell venni. 

 
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető-helyettes juttatása 

12. § 
(1) Mind az anyakönyvvezető, mind az anyakönyvvezető-helyettes köteles az anyakönyvi 

események során az ünnepélyes alkalomhoz méltó ruházatban megjelenni. 
(2) A juttatás mértéke évente nettó 30.000 Ft, az anyakönyvvezető-helyettes részére évente nettó 

15.000 Ft, melyet a tárgyév júniusáig kell kifizetni. 
 

Köztisztviselők számára biztosított juttatások, támogatások 
13. § 

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói számára az alábbi juttatások, 
támogatások biztosíthatók:  
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a) kamatmentes kölcsön, a lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
felújításához, 

b) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,  
c) illetményelőleg, 
d) családalapítási támogatás, 
e) temetési segély a köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén, 
f) utazási költségtérítés és gépkocsi használat, 
g) éleslátást biztosító szemüveg. 

(2) A jegyző a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően a közszolgálati szabályzatban megállapítja a 
juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés 
szabályait. 

VI. 
Kimagasló szakmai teljesítmények elismerése 

„Cserszegtomaj Közszolgálatáért” kitüntetés adományozásának rendje 
14. § 

(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közszolgálati 
feladatok eredményes megvalósításában részt vevő köztisztviselő, illetve munkavállaló 
kimagasló tevékenységének elismerésére 

„Cserszegtomaj Nagyközség Közszolgálatáért” 
elnevezéssel kitüntetést alapít. 

(2) A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 
(3) A kitüntetettek személyére a polgármester és a jegyző együttesen tehet javaslatot. 
(4) A kitüntetés B/5 méretű, fedőlapján a település nevével ellátott, bőr bevonatú mappában 

elhelyezett elismerés (röviden feltüntetve rajta az elismerni kívánt teljesítmény) és ugyan olyan 
színű díszdobozban elhelyezett érem (rajta a kitüntetés és az Önkormányzat neve), valamint 
legalább egyhavi illetményének megfelelő pénzjutalom. 

(5) A kitüntetés adományozásának feltétele: 
- ténylegesen kiemelkedő közszolgálati teljesítmény elismeréséhez kapcsolódjon; 
- hosszabb időn át végzett hivatali szakmai munkát testesítsen meg; 
- a kitüntetési javaslattételt alapos mérlegelés előzze meg. 

(6) A kitüntetést minden évben ünnepélyes keretek között, lehetőleg valamely állami ünnepség helyi 
megrendezésű keretei között vagy a település hivatalos ünnepségén kell átadni. A kitüntetést a 
Képviselő-testület nevében a polgármester adja át. 

(7) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. 
 

VII. 
A nyugállományú köztisztviselőket megillető szociális és kegyeleti támogatások 

15. § 
(1) A nyugállományú köztisztviselő rászorultság alapján, az alábbi szociális és kegyeleti 

támogatásokban részesíthető: 
 a) eseti szociális segély 
 b) temetési segély a nyugállományú köztisztviselő házastársának halála esetén. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, az elbírálás részletes rendjét a jegyző a 

közszolgálati szabályzatban állapítja meg.  
(3) A nyugállományú köztisztviselőnek nyújtható szociális és kegyeleti támogatások fedezetét a 

költségvetés “szociális kerete” biztosítja. 
 
 

VIII. 
Értelmező rendelkezések 

16. § 
A13. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései alapján. 
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Vegyes és záró rendelkezések 
17. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. április 11-től 
kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2010 (II.18.) számú rendelete. 

 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2017. április 26. 
 
 
 
 
 
 Bartha Gábor           dr. Milus Lajos 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2017. április 27. 
 
 
 
 
 
     dr. Milus Lajos  
          jegyző 


