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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

E L Ő S Z Ó

2012. március 1-jétől hatályba lép a közszolgálati tisztviselőkről szóló új, 2011. évi CXCIX.
törvény, amely hatálya kiterjed a polgármesteri hivatalok köztisztviselőjének és közszolgálati
ügykezelőjének jogviszonyára is.
A képviselő-testület által rendeletben megállapítható illetménykiegészítésre és a vezetői
pótlékra vonatkozó szabályok alapvetően a hatályát vesztett köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint, jelen kiadványban bemutatandó változásokkal
kerültek megállapításra.
A kiadvány az új törvénynek megfelelően került összeállításra, mely egyrészt az
illetménykiegészítésre, másrészt a vezetői pótlék megállapítására tartalmaz rendelet mintákat.
Mindkét esetre vonatkozóan útmutató segíti a rendelet elkészítését, melyek a rendelet minták
előtt találhatók.

a Szerzők

Önkormányzati rendelet-minták

Útmutató az illetménykiegészítés megállapításához
A képviselő-testület által rendeletben megállapítható illetménykiegészítésre vonatkozó
szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)
bekezdése tartalmazza.
Az illetménykiegészítés megállapítása során a következőket kell figyelembe venni:
 az illetménykiegészítés megállapítása rendeletben történik,
 ha a képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a középiskolai
végzettségű köztisztviselőknek, akkor azt egységesen valamennyi ilyen
végzettségű köztisztviselő számára biztosítani kell,
 ha a képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőknek, akkor azt egységesen valamennyi ilyen
végzettségű köztisztviselő számára biztosítani kell,
 a képviselő-testület egymástól függetlenül is megállapíthat vagy a felsőfokú
iskolai végzettségű, vagy a középiskolai végzettségű köztisztviselőknek
illetménykiegészítést,
 az illetménykiegészítés
köztisztviselők esetében

a

mértéke

felsőfokú

iskolai

végzettségű



a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál a köztisztviselő
alapilletményének legfeljebb 40%-a,



a községi önkormányzatnál
legfeljebb 20%-a,



minden más az előzőekben nem szereplő önkormányzatoknál legfeljebb
30%,

a

köztisztviselő

alapilletményének

 az illetménykiegészítés mértéke a középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%a
 illetménykiegészítés állapítható meg az ügykezelő részére is,
 az illetménykiegészítés tárgyévre vonatkozik,
 a megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végén megszűnik.
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Önkormányzati rendelet-minták

………………………… Városi Önkormányzat

… Önkormányzata Közgyűlésének
....... / ..... (....) .......... önkormányzati rendelete
a képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről

Illetménykiegészítés megállapítása megyei önkormányzatnál, megyei jogú városnál
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Önkormányzati rendelet-minták

............................. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a település feladataira tekintettel a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed .............................. Közgyűlésének Hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi/valamennyi felsőfokú/valamennyi
középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőre/és közszolgálati ügykezelőre (a továbbiakban
együtt: köztisztviselő).
„A” változat
− valamennyi köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult.
2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke ... január 1. és … december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének
40%-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének
20%-a.
„B” változat
− valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre
jogosult.
2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke ... január 1. és … december 31. napja között a
köztisztviselő alapilletményének 40%-a.
„C” változat
− valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult.
2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke ... január 1. és … december 31. napja között a
köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(2) A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik.
3. § (1) E rendelet 201… .................. ..... lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.
Dátum: .................................., 201… ...................... ....

.......................................
polgármester sk.

.......................................
jegyző sk.

Megjegyzés: A megyei önkormányzatnál is e szabályok alapján állapítható meg illetménykiegészítés.
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