Pest Megye Közgyűlésének 18/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelete
a Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában dolgozó köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról1
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 237. §-a
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) Pest
Megye
Önkormányzatának
Hivatalában
teljes
és
részmunkaidőben
foglalkoztatott
köztisztviselőkre,
közszolgálati
ügykezelőkre,
b) a 4.-5. §-ban foglaltak tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyban
álló elnökre és alelnökre, valamint a jegyzőre,
c) az 5. § rendelkezései tekintetében Pest Megye Önkormányzatának
Hivatalától, illetve jogelőd szervezetétől nyugállományba került
köztisztviselőkre,
(a továbbiakban együttesen: köztisztviselők).
2. §

A köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult az alábbiak szerint:
a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő
alapilletménye 40 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult,
b) a középiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletménye
20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. § (1) A vezető beosztású köztisztviselő illetménypótlékra jogosult az alábbiak
szerint:
a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén
a pótlék az alapilletmény 15 %-a,
b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az
alapilletmény 10 %-a.
(2) A Hivatal struktúrájában az (1) bekezdést az alábbiak szerint kell
értelmezni:
a) az irodavezetői megbízás megfelel a főosztályvezető-helyettesi
szintnek.
b) az irodavezető-helyettesi megbízás megfelel az osztályvezetői
szintnek.
4. §

1

A köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások:
a) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi szerződés keretében nyújtott tanulmányi ösztöndíj,
képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) éves egészségügyi szűrővizsgálatok, és
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h) szemüveg (kontaktlencse) készítési hozzájárulás.
5. § (1) A nyugállományú köztisztviselők részére – a költségvetésben elkülönített
külön keret terhére - nyújtható támogatások:
a) eseti szociális támogatás és
b) temetési támogatás.
6. §

A 4-5. §-ban meghatározott juttatások és támogatások mértékét,
feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés
szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

7. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában dolgozó
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 29/2001.
(XII.14.) Pm. sz. rendelet.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
főjegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2001-ben alkotta meg a Pest Megye Önkormányzatának
Hivatalában dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 29/2001.
(XII.14.) Pm. sz. rendeletét, mely az évek során többször módosult és szerkezetében több kiüresedett
szakaszt is tartalmaz. Ugyanakkor 2012. március 1-jén hatályát vesztette a rendeleti szabályozás
korábbi alapját képező, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és hatályba lépett a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.). Mindezekre tekintettel szükségessé
vált a köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások egységes, új rendeletben történő
újraszabályozása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A rendelet hatálya.
2. §
A Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzat rendeletben egységesen a
tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselők esetében
a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 40%-a,
középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%.
Ezen törvényi felhatalmazás alapján a rendelet – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan - a maximálisan
adható illetménykiegészítést tartalmazza.
3. §
A Kttv. 236. § (4) b) pontja alapján a megyei önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot
állapíthat meg egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke az osztályvezetői
szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 10%-a, a főosztályvezető-helyettesi szintnek
megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15%-a. A rendelet – a korábbi szabályozáshoz
hasonlóan – a maximális illetménypótlékot állapítja meg, valamint értelmezi a vezetői szinteket a
hivatali struktúra aktuális vezetői elnevezéseinek megfelelően.
4. §
A Kttv. 237. §-a szerint az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. A 152. § (1) bekezdése szerint
különösen a következő visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatások biztosíthatóak: lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, albérleti díj
hozzájárulás, családalapítási támogatás, szociális támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj,
képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
A korábbi szabályozás ezen juttatásokat csak részben nevesítette, megállapításukat a közszolgálati
szabályzatra utalta.
A rendelet most egy helyen tartalmazza a Kttv. által nevesített és a hatályos közszolgálati szabályzat
által biztosított juttatásokat és támogatásokat azzal, hogy az egyes juttatások és támogatások
mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
5. §
A Kttv. 152. § (3) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel,
rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető, melyet a fent
hivatkozott 237. § alapján ugyancsak rendeletben kell szabályozni.

A rendelet – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – eseti szociális támogatás és temetési segély
nyújtását teszi lehetővé a nyugállományú köztisztviselők részére, melynek részletes szabályait
ugyancsak a közszolgálati szabályzatban állapítja meg a főjegyző.
6. §
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a juttatások és támogatások részletes szabályait a közszolgálati
szabályzatban állapítsa meg.
7. §
Hatályba léptetés és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése.

