Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 10.)
önkormányzati rendelete

a Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) – (2) bekezdésében,
234. § (3) – (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, valamint
ügykezelőkre terjed ki.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt a jogosultságok időarányosan illetik meg.
(3) A rendelet 4. § (1) bekezdésének hatálya a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is
kiterjed.
2. A köztisztviselők díjazása
2. §
(1) A köztisztviselői illetményalap mértékét a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletben
állapítja meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának mértéke az illetményalap ötszöröse.
3. §
(1) A jegyző a Kttv.-ben szabályozott mértékű képzettségi pótlékot állapít meg annak a
köztisztviselőnek, aki
a) a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozattal, valamint a feladatkörön
belüli szakosodást elősegítő további szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, vagy
b) a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel,
szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.
(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza.
3. Egyéb juttatások
4. §
(1) A köztisztviselő az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokban részesíthető:
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a) az anyakönyvezetőnek – az ünnepélyes öltözet jogszabályi előírás alapján – ruházati
költségtérítés,
b) továbbképzési támogatás,
c) illetményelőleg,
d) képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg juttatása
(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
4. Közszolgálati Tisztviselők Napja
5. §
A Közszolgálati Tisztviselők Napja, minden év július 1-je a polgármesteri hivatal közszolgálati
tisztviselői számára munkaszüneti nap.
5. Pénzügyi fedezet
6. §
Az e rendeletben szabályozott képzettségi pótlék, juttatások és támogatások, valamint a
Közszolgálati Tisztviselők Napja pénzügyi fedezetét a képviselő-testület a költségvetésről szóló
rendeletben biztosítja. Pénzügyi fedezetét a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletben
biztosítja.
6. Záró rendelkezések
7. §
Hatályát veszti a Magyarbánhegyes Község Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 18/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Magyarbánhegyes Község Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotása
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. §
(1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
151. § (1) A kormánytisztviselő cafetériajuttatásként – választása szerint – a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra,
legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben
jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A Kttv. 237. § 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 meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a hivatali
szervezet vezetője szabályzatban állapítja meg.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete már a korábbi törvényi
rendelkezés alapján is szabályozta a fenti juttatásokat a 18/2009. (XII.21.) önkormányzati
rendeletében, azonban ez a rendelet már elavult, kiegészítésre és módosításra szorul, új rendelet
megalkotása a célszerű.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján felmértük a
szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági,
költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása
a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály megalkotásának elmaradása
törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság illetékes.
Melléklet: - rendelet tervezetének normaszöveg
HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a figyelemmel, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló korábban hatályban lévő
18/2009 (XII.21.) számú önkormányzati rendelet helyett megalkotandó tervezetében (a
továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A tervezet megvalósulása a Hivatal dolgozóira pozitív hatást gyakorol, társadalmi hatása nincs,
költségvetési hatása a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A tervezet megvalósulásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet megvalósulásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
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A vonatkozó, magasabb szintű jogszabályi változások rendeletben történő átvezetésének
elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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