
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.)  rendelettel módosított 
 

45/2003. (XII.16.) 
r e n d e l e t e 

 
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociá-

lis és kegyeleti támogatásairól 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
– többszörösen módosított – 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.9 4. §-a alapján a 
következő rendeletet alkotja a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatá-
sairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól. 
 

I. fejezet 
 

Bevezető rendelkezések 
 

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 
 

1.§1 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselőtestületének hivatala köztisztviselői-
re, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú köztisztviselőire. 
 
(2) A rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a hivatalban munkavi-
szonyban álló ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra is alkalmazni kell. 
 
(3) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.  
 

2.§ 
 
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott belső hivatali egységeket osztály-
vezetők (építési hivatalvezető, gyámhivatal vezető) vezetik. A Gazdasági osztályon belül cso-
portvezetők működnek. 
 
(2) Az osztályvezetői megbízás – a Ktv. 45. § (10) bekezdése alapján – a főosztályvezető-
helyettesi, a csoportvezetői megbízás az osztályvezetői vezetői megbízásnak felel meg. 
 
A juttatások és a támogatások fedezete, annak felhasználása 
 

3.§ 
 
(1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselőtes-
tület a költségvetési rendeletében állapítja meg. 
                                                
1 A rendelet 1. § (2) bekezdését a 3/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2010. január 1-i hatállyal módo-
sította. 



 
(2) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a Közszolgálati sza-
bályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 
 
(3) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjé-
ben kell felhasználni. 
A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell 
utasítani. 
 
(4) Ha év közben a képviselőtestület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot 
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a nyilvántartásban már sze-
replő igényeket. 
 
(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
 
 

A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok 
 

4.§ 
 
(1) A jegyző a titkárság útján a juttatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni: 

a. a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, 
b. a jelenleg foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelem-

mel kíséréséről, 
c. az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról, 
d. az egyes megítélt juttatások folyósításáról. 

 
(2) A jegyző a támogatásokkal kapcsolatban a következő feladatokat látja el: 

a. A jegyző köteles intézkedni a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biz-
tosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figye-
lemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására 
a titkárság útján. 

b. A jegyző a titkárság útján a társadalmi és érdekképviseleti szervekkel együttműködve 
köteles figyelemmel kísérni a nyugdíjas állomány szociális helyzetét, nyilvántartani a 
tartósan gondozásra szorulókat, folyamatos kapcsolatot tartani a gondozottakkal. 

 
 

II. fejezet 
 

A köztisztviselők díjazása 
 

5.§2 
 
(1) Az illetményalap összegét évente a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 
 

6.§3 
 
                                                
2 A 3/2010. (II.16.) rendelet 2. §-a a rendelet 5.§ (1) bekezdését módosította 2010. január 1-i hatállyal. 
3 Az 55/2004.(XII.16.) rendelet 1.§ (1) bekezdése a rendelet (1)-(3) bekezdését módosította 2005. január 1-i 
hatállyal.  



(1) Egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének 
30 %-a illeti meg illetménykiegészítésként. 

 
(2) Egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének 10 

%.-a illeti meg illetménykiegészítésként. 
 
(3) Az osztályvezetőt 15 %, a csoportvezetőt 10 % vezetői illetménypótlék illeti meg. 
 
 

III. fejezet 
 

Juttatások 
 

7.§ 
 
(1)4 A köztisztviselőt a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások illeti 
meg: 

a. lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatás, 
b. albérleti díj hozzájárulás, 
c. családalapítási támogatás, 
d.  
e. szociális támogatás, 
f. illetményelőleg, 
g. tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás fizethető. 
h. . 

 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás 

rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapít-
ja meg.  

 
(35) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosí-

tó Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), va-
lamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az 
ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. 

 
 

A köztisztviselőt a következő cafetéria-juttatás illeti meg választása szerint: 
a) személyére és közeli hozzátartozói személyre tekintettel üdülési csekk-juttatás vagy 

kedvezményes üdültetés évente a minimálbér mértékéig, 
b) meleg étkeztetés havonta 18 ezer forintig, 
c) iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30 százalékáig, 
d) ingyenes vagy kedvezményes internethasználat, 
e) munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba havonta a 

minimálbér 50 százalékáig, 

                                                
4 A rendelet 7.§ (1) bekezdésének d. és h. pontját a 3/2010.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2010. január 1-i 
hatállyal hatályon kívül helyezte. 
5 A rendelet 7.§ (3) bekezdését a 3/2010.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította 2010. január 1-i ha-
tállyal.  



f) munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező 
pénztár(ak)ba  havonta a minimálbér 30 százalékáig, 

g) foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a 
minimálbér 50 százalékáig, 

h) a munkáltató által a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény 
rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú 
kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg. 

 
(4)6 A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a jegyző Közszolgálati Sza-

bályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörö-
sénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél.  
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére. 

 
(5) A jegyző az éves költségvetési rendeletben meghatározott mérték szerint a cafetéria-

juttatás éves összegét az illetményalap ötszörösében határozza meg. 
 
(6) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás igénylésére vonatkozó szabályokat a közszol-

gálati szabályzat határozza meg. 
 

IV. fejezet 
 

Támogatások 
 

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok 
 

8.§ 
 
(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 

pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások: 

a. eseti szociális segély, 
b. jövedelem-kiegészítés, 
c. temetési segély, 
d. kedvezményes étkeztetés, 
e. kedvezményes üdültetés, 
f. egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó közös eljárási szabályok: 
 

a. Támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján adha-
tó. (A szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni.) 

b. A támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása 
indokolt. 

c. Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyzete igazolására, ha az az adott támo-
gatási formánál a folyósítás feltétele teljesülése megítéléséhez szükséges. A jövedelmi 
állapot igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem folyósítható. 

                                                
6 A rendelet 7. §-át a 3/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a a (4)-(5)-(6) bekezdésekkel kiegészítette 
2010. január 1-i hatállyal.  



d. A támogatásra való jogosultságot a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban meghatáro-
zottak alapján állapítja meg. A támogatás megítéléséről, illetve a kérelem elutasításá-
ról az érintetteket írásban értesíti.  

 
 

V. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések 
 

9.§ 
 
(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 25/2001. (XI.07.)  és az azt 

módosító 30/2002. (XI.29.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 
 
(2) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Titkárság e rendeletben 

szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, valamint az 
egyes feladatok felelőseit. 

 
Kelt: Kunhegyesen 2003. december 15. napján 
 
 
 
        Rentzné dr.Bezdán Edit jegyző 
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
K o n t r a   József     B a r t a   Ferenc 
polgármester      aljegyző 
 
 
 


