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Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban: Kttv.) 142. §-ában, 152 §-154. §-ban és 234. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) E rendelet 3-5. §-ában foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre is alkalmazni 

kell. 

 

Illetménnyel kapcsolatos rendelkezések 

2. § 

 

(1) A köztisztviselő a feladatkörének szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, 

valamint a feladatkörén belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség 

elismeréseként a munkáltató a köztisztviselő számára a Kttv. 142. §-ában foglaltakra 

figyelemmel képzettségi pótlékot állapíthat meg. Képzettségi pótlék állapítható meg annak a 

köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségnél magasabb 

szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához 

szükséges. 

(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Közszolgálati 

Szabályzatban kell feltüntetni. 

(3) A köztisztviselők, az ügykezelők a Kttv. 234. § (3) bekezdésére figyelemmel 

illetménykiegészítésre jogosultak. 

Az illetménykiegészítés mértéke: 

a. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a 

b. középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 15 %-a, 

 

(4) Az illetménykiegészítés évenkénti juttatásait az önkormányzat tárgyévi költségvetési 

rendelete állapítja meg. 

 

A köztisztviselők jutalmazása 

3. § 



 

1. A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató és 

kiemelkedő munkavégzésért a Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők. Az 

egy alkalommal kifizethető jutalom mértékének alsó határa a köztisztviselő félhavi, 

felső határa kéthavi illetményének megfelelő összeg. 

2. Az eseti jutalomkeret éves mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetésben 

határozza meg. 

3. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző részére a Képviselő-testület jogosult 

jutalmat megállapítani. 

4. Céljutalom állapítható meg a köztisztviselőnek az előzetesen írásban kitűzött feladatok 

teljesítése esetén. 

5. A céljutalmat a jegyző esetében a polgármester, a Hivatal köztisztviselői tekintetében 

a jegyző tűzi ki. 

 

Köztisztviselők számára biztosított juttatások, támogatások 

4 § 

 

1. A Hivatal köztisztviselői számára az alábbi juttatások, támogatások biztosíthatók: 

a. képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

b. illetményelőleg, 

c. temetési segély a köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén, 

d. utazási költségtérítés és gépkocsi használat, 

e. éleslátást biztosító szemüveg 

f. cafetéria juttatás 

g. bankszámla-hozzájárulás 

 

2. A jegyző a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően a Közszolgálati Szabályzatban 

megállapítja a juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, 

valamint a visszatérítés szabályait. 

 

A nyugállományú köztisztviselőket megillető szociális és kegyeleti támogatások 

5. § 

 

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. 

 



 

Vegyes és záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Zalaszántó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2010. (II.25.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Zalaszántó, 2015. február 02. 

 

Dézsi Attila                             dr. Milus Lajos 

polgármester                           mb. jegyző 

 

Kihirdetve: Zalaszántó, 2015. február 03. 

 

                        dr. Milus Lajos 

                        mb. jegyző 

 


