
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
a 23/2012. (IV. 25.), 71/2012. (XII.20.), 2/2014. (I.24.), 2/2015. (I.29.), az 5/2016. (II.12.), a 

3/2017.(I.27.) Önk. rendelettel, a 3/2018. (I.26.) és a 2/2019. (I.24.) önkormányzati 
rendelettel módosított  

4/2010. (I.28.) Önk. számú rendelete  

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ 
JUTTATÁSOKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL  

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ában kapott 
felhatalmazás és a Ktv. 34. § (1) és (3) bekezdése, 43. § (4) bekezdése, 44/A. § (1)-(3) és (5) 
bekezdése, 46. § (5) bekezdés b) pontja, 49/F. §-a, 49/H. § (1) és (3) bekezdése, 49/J. §-a, 49/
N. § (1) bekezdés a) pontja, 49/M. §-a, és 67. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (3) bekezdésére is, az alábbi rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban együtt köztisztviselők) 
terjed ki.  1

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt főfoglalkozású és részfoglalkozású köztisztviselőkre 
jelen rendelet rendelkezései – munkaidő-arányosan - egyaránt vonatkoznak. 

(3) A rendelet 6-7. §-ában meghatározott szabályokat Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzatának foglalkoztatási jogviszonyában álló választott tisztségviselőkre 
(polgármester, alpolgármester), valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál 
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóra is alkalmazni kell.  2

(4) E rendelet 8-9. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselőket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól – illetve jogelőd 
szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

I. 

A köztisztviselők díjazása 

 Módosította a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2012. április 26-tól. A rendelkezést 2012. 1

március 01. napjától kell alkalmazni.

 Módosította a 2/2019. (I.24.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. január 25-től. A rendelkezést 2019. 2

január 01. napjától kell alkalmazni.



2. §  3

3. §  4

4. §  5

4/A § , ,  6 7 8

A Képviselő-testület 2019. évben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározottnál 
– a 2017. évben és a 2018. évben meghatározott - 30 %-kal magasabb összegben, 50.250.- Ft-
ban állapítja meg. 

4/B § , ,  9 10 11

A Képviselő-testület a hivatal valamennyi köztisztviselője részére 2019. január 1. napjától 
2019. december 31. napjáig illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke 

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 30%-a, 
- középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

5. § 

A Képviselő-testület a hivatal osztályvezetői, csoportvezetői részére vezetői illetménypótlékot 
állapít meg, melynek mértéke: 
- osztályvezető esetén: főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelően az alapilletmény 

15%-a, 
- csoportvezető esetén: osztályvezetői szintnek megfelelően az alapilletmény 5%-a. 

 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatálytalan: 2012. április 26-tól. A 3

rendelkezést 2012. március 01. napjától kell alkalmazni.

 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatálytalan: 2012. április 26-tól. A 4

rendelkezést 2012. március 01. napjától kell alkalmazni.

 Hatályon kívül helyezte a 3/2017.(I.27.) önk.rendelet. Hatálytalan 2017. január 28. napjától.5

 Megállapította a 3/2017.(I.27.) önk. rendelet. Hatályos 2017. január 28. napjától, azzal, hogy rendelkezéseit 6

2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

 Megállapította a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 26. napjától, azzal, hogy 7

rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

 Módosította a 2/2019. (I.24.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. január 25-től. A rendelkezést 2019. 8

január 01. napjától kell alkalmazni.

 Megállapította a 3/2017.(I.27.) önk. rendelet. Hatályos 2017. január 28. napjától, azzal, hogy rendelkezéseit 9

2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

 Megállapította a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 26. napjától, azzal, hogy 10

rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

 Módosította a 2/2019. (I.24.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. január 25-től. A rendelkezést 2019. 11

január 01. napjától kell alkalmazni.



II. 

Cafetéria-juttatás 

6.§ 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § alapján 
valamennyi köztisztviselő azonos értékben cafetéria keretösszegre jogosult. A cafetéria 
juttatás éves összege 2019. évben bruttó 200.000 forint, mely fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is.  12

(2) A Ktv. felhatalmazása alapján a cafetéria-juttatás éves keretösszegét; a választható 
juttatási elemeket; a jogosultságra vonatkozó szabályokat; a nyilatkozattételre, 
elszámolásra, visszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a jegyző az Egységes 
Közszolgálati Szabályzatban rögzíti. 

III. 

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások 

7. § 

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza 
nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás, támogatás biztosítható. 
a.) családalapítási támogatás;  
b.) szociális támogatás; 
c.) illetményelőleg; 
d.) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás; 
e.) számítógépes munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg támogatás. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás, támogatás céljára a Képviselő-testület a 
Polgármesteri hivatal tárgyévi költségvetésében biztosít fedezetet (szociális keretet), 
amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Egységes 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  

IV. 

Kegyeleti támogatás 

 Módosította a 2/2019. (I.24.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. január 25-től. A rendelkezést 2019. 12

január 01. napjától kell alkalmazni.



8. §  13

(1) A Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekintheti a létszámába tartozó köztisztviselőt 
vagy nyugdíjasát. A köztisztviselő, illetve nyugdíjas akkor nyilvánítható a közszolgálat 
halottjává, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás 
eredményeként szüntették meg. 
(2) Saját halottá nyilvánításról és a költségtérítés mértékéről – a polgármesterrel történt 
előzetes egyeztetés alapján – a jegyző dönt 

V. 

Nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok 

9. § 

(1)  A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján 
a szociális keret terhére eseti szociális támogatásban részesíthető.  14

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás, támogatás céljára a Képviselő-testület a 
Polgármesteri hivatal tárgyévi költségvetésében biztosít fedezetet (szociális keretet), 
amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.  

(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, a nyugállományú 
köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítéséről a jegyző a személyzeti feladatokat 
ellátó köztisztviselő útján gondoskodik. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Egységes 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  

VI. 

Egyéb rendelkezések 

10. § 

 Módosította a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2012. április 26-tól. A rendelkezést 2012. 13

március 01. napjától kell alkalmazni.

 Módosította a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2012. április 26-tól. A rendelkezést 2012. 14

március 01. napjától kell alkalmazni.



A köztisztviselőket megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben a Kttv.  vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 15

Záró rendelkezések 

11. § 

(1) E rendelet 2010. január 28. napjával lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2010. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal 
közszolgálati jogviszonyban álló dolgozóit megillető juttatások rendszeréről szóló 
35/2003. (IX. 04.) Önk. számú rendelet. 

(3) A fenti rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott módon gondoskodik. 

Kelt: Hajdúböszörmény, 2010. év január hó 28. nap. 

                   Kiss Attila 
                   polgármester

Dr. Ficsor László 
jegyző

 Az aláhúzott szövegrészt módosította a 23/2012. (IV.25.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2012. április 26-tól. 15

A rendelkezést 2012. március 01. napjától kell alkalmazni.


