-1Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól
2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 4.§.
felhatalmazása alapján a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal fıfoglalkozású köztisztviselıire és ügykezelıire terjed ki.

Értelmezı rendelkezések

2. §.

E rendelet alkalmazásában:
köztisztviselı: a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója
ügykezelı: közszolgálati jogviszonnyal rendelkezı dolgozó
illetményalap: 35.000 Ft.

Illetménykiegészítés
3.§.

1.) Valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı alapilletmény 10% kiegészítésre
jogosult.
2.) Valamennyi középfokú végzettségő köztisztviselı és ügykezelı jogosult 10 % alapilletmény
kiegészítésre.

4. §.
A vezetıi megbízást, ellátó köztisztviselıt osztályvezetıi szintnek megfelelı beosztás illeti meg.

Illetménypótlék

5. §.
a vezetıi illetménypótlék mértéke:
- jegyzı esetében az alapilletmény 20 %
- osztályvezetı esetében az alapilletmény 10%

Idegennyelv – tudási pótlék

-26.§.
(1) Ha a köztisztviselı olyan munkakört tölt be amelyben idegennyelv használata szükséges
idegennyelv tudási pótlékra jogosult.
(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal
vagy azzal egyenértékő okirattal kell igazolni.
(3) a köztisztviselıt az angol, francia és német nyelvek tekintetében alanyi jogon nyelvpótlék
illeti meg,
- felsı fokú c tip.
- középfokú c tip.
- alapfokú c tip.

illetményalap 100%
illetményalap 60 %
illetményalap 15 %

(4) Ha a köztisztviselı az (1) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekrıl A vagy B típusú
nyelvvizsgával rendelkezik az alábbi mértékben jogosult a nyelvpótlékra.
-

Felsı fokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 25-25 %-a
Középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetén az illetmény alap 15-15%-a

(4) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) felsıfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, az A vagy B típusú
nyelvvizsga esetében 25-25%-a,
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, az A vagy B típusú
nyelvvizsga esetében 15-15 %-a.
Képzettségi pótlék
7. §.
(1) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselınek is, aki a besorolásánál
figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintő szakképesítéssel, szakképzettséggel
rendelkezik, feltéve, ha az a munkaköre ellátásához szükséges.
(2) Képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket is képzettségeket az SZMSZ (ügyrend) 1 sz.
melléklete tartalmazza.
(3) Képzettségi pótlék mértéke
- a.) doktori (PhD) fokozat, vagy a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény 119. §ának (1) bekezdése alapján azzal egyenértékő, vagy ennél magasabb tudományos fokozat
esetén az illetményalap 75 %-a
-

b.) felsıfokú iskolai rendszerő képzésben, továbbképzésben szerzett további
szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,
- c.) akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli
felsıfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap
40%-a
- d.) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés,
szakképzettség esetén az illetményalap 30 %-a
(4) Több feltételnek megfelelı köztisztviselı csak egy, a magasabb összegő pótlékra jogosult.
(5) A felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı nem jogosult képzettségi pótlékra ha a (3) bek.
d.) pontjában meghatározott további szakképesítéssel rendelkezik

8.§.

-3a köztisztviselı minden naptári évben – külön juttatásként – a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége
idıtartamának arányában legalább egyhavi illetményre jogosult. Ezt az összeget a tárgyév december
31-ig kell kifizetni.
Kiküldetés
9.§.
1.) A kiküldetésben lévı köztisztviselınek az élelmezésével kapcsolatban többlet költség
fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés – továbbiakban napidíj – jár.
2.) A napidíj mértéke a költségvetésben meghatározott illetményalap egy munkanapra esı
összegének 25 %-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni és azt tíz
forintra felkerekítve kell megállapítani.
3.) A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idı a 8 órát nem éri el.
4.) Nem számolható el napidíj ha a kiküldetésben töltött idı a 4 órát nem éri el.
5.) Kiküldetés esetén a napidíjon túlmenıen a munkáltató köteles a köztisztviselı számára
megfizetni a kiküldetés során felmerült, szükséges és igazolt többlet költséget is.
Étkezési hozzájárulás
10. §
1.) a köztisztviselı természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosult
2.) az étkezési utalvány illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke az SZJA tv. 1. sz.
melléklete szerint, ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke.
Ruházati költségtérítés
11.§.
(1) a köztisztviselı naptári évenként az illetményalap 200 %-ának megfelelı ruházati
költségtérítésre jogosult.
(2) A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelés esetén vagy ha a közszolgálati
jogviszony évközben keletkezik illetve szőnik meg a ruházati költségtérítés idıarányos része
jár.
(3) a részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselı (1) bekezdésben megjelölt összeg arányos
részére jogosult.
(4) a próbaidıre alkalmazott köztisztviselı csak a próbaidı lejárta után részesülhet munkaruha
költségtérítésben.
(5) a ruházati költségtérítés – juttatás az elsı negyedév végéig fizetendı ki.
Szociális juttatások
12.§.
(1) a köztisztviselı részére további, visszatérítendı illetve vissza nem térítendı szociális, jóléti
kulturális egészségügyi juttatásra jogosult
a.) munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési bérlet
b.) üdülési hozzájárulás
c.) illetményelıleg
d.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
e.) életbiztosítás, nyugdíj és kiegészítı biztosítási támogatás
(2) az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott
névre szóló üdülési csekkben biztosítható.
a hozzájárulás mértéke naptári évenként az illetményalap 100 %-a, üdülési csekk esetén az
SZJA tv szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet. Az üdülési hozzájárulás biztosítása
során a köztisztviselı választási lehetıségét biztosítani kell.

-413.§.
Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 12/1999.(VI.01.) Kt. rendelet, a 19/2000.(VIII.14.) Kt.
rendelet, 15/2001.(XII.04.) Kt rendelet, a 20/2002.(XI.28) Kt. rendelet, a 21/2002.(XI.28) Kt. rendelet
22/2002.(XII.28) Kt. rendelet hatályát vesztik.
14.§.

Záró rendelkezés
Ez a rendelet 2003. július 1-én , míg a 12§.(1) bekezdése 2003. 01.01-én visszamenıleg lép hatályba.
A kihirdetésrıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Lukács Sándor
jegyzı

Páty Önkormányzat Képviselı-testület
16/2003. /VII.30./ Kt. rendeletének 1.sz. melléklete

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök

1.) Bármely, a rendelet 10. §.(3) bekezdés a., b, pontjába tartozó szakképesítés, szakképzettség.
2.) A rendelet 10.§. (3) bekezdés c., pontjába esı szakképesítések, különösen:

-53.) Munkakörök: - Vezetı beosztású köztisztviselık
- Érdemi ügyintézı feladatokat ellátó köztisztviselık
4.) Képzettségek: a.) Felsıfokú iskolai rendszerő képzésben, továbbképzésben szerzett további
szakképesítések, szakképzettségek
1. Agrármérnök
2. Államigazgatási fıiskolai végzettség: igazgatásszervezı, vámügyintézı, környezetvédelmi
igazgatásszervezı, igazgatási rendszerszervezı, önkormányzati gazdálkodásszervezı,
szociális szakigazgatás szervezı, költségvetési ellenırzési szakigazgatás szervezı,
településgazdálkodási szakigazgatás szervezı
3. Építészmérnök
4. Erdészmérnök
5. Európai uniós szakértı
6. Felsıfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés
7. Földmérı üzemmérnök
8. Humánszervezı
9. Jogász
10. Kertészmérnök
11. Környezetmérnök
12. Környezetvédelmi üzemmérnök
13. Közgazdász
14. Könyvvizsgáló
15. Közlekedés üzemmérnök
16. Közmővelési – könyvtárszakos végzettség
17. Közmővelıdési menedzser
18. Kulturális menedzser
19. Magasépítı üzemmérnök
20. Mezıgazdász
21. Ökológus
22. Pedagógus
23. Informatikus
24. Pszichológus
25. Rendırtiszti fıiskolai végzettség
26. Rendszerszervezı
27. Személyügyi szervezı
28. Szerkezet- építésmérnök
29. Szociális munkás
30. Szociális szervezı
31. Szociálpolitikus
32. Szociológus
33. Település – mérnök
34. Terület – és településfejlesztı – szakértı
35. Természetvédelmi szakmérnök
36. Ügyvitelszervezı
37. Statikus mérnök
38. Városgazdálkodási üzemmérnök
39. Védını
40. Vízgazdálkodási üzemmérnök
41. Vízügyi mérnök
b.) akkudukált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsıfokú
szakképesítés, szakképzetség:
1. Mérlegképes könyvelı
2. Felsıfokú államháztartási képesített könyvelı
3. Adótanácsadó

-64.
5.
6.
7.
8.
9.

Számítástechnikai programozó
Társadalombiztosítási szakelıadó
Marketing és reklámmenedzser
Menedzser asszisztens
Irodavezetı
Idegenforgalmi menedzser

c.) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

építıipari szakközépiskolai végzettség: mélyépítı – magasépítı technikus
gazdasági elemzı – és statisztikai ügyintézı
gyermek – és ifjúságvédelmi ügyintézı
hulladékkezelı technikus
kereskedelmi – és vendéglátó-ipari szakközépiskolai végzettség
kertész
környezet – és természetvédelmi szakelıadó
környezet – v. természetvédelmi technikus
közgazdasági szakközépiskolai végzettség
munkaügyi ügyintézı
mőszaki szakacsoportú szakmai vizsga
mőszaki technikus
rendszerinformatikus
személyügyi ügyintézı
szociális asszisztens
szociális gondozó
szociális szervezı
településfejlesztési szakelıadó
területfejlesztési szakelıadó
útépítı technikus
víz – és szennyvíztechnológus
Mérlegképes könyvelı
Felsıfokú államháztartási képesített könyvelı
Adótanácsadó
Számítástechnikai programozó
Társadalombiztosítási szakelıadó
Marketing és reklámmenedzser
Menedzser asszisztens
Irodavezetı
Idegenforgalmi menedzser
Személyügyi ügyintézı
Ingatlanközvetítı – értékbecslı

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Gazdasági elemzı – és statisztikai ügyintézı
Gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézı
Környezet – és természetvédelmi szakelıadó
Munkaügyi ügyintézı
Anyakönyvvezetı – anyakönyvvezetıi szakvizsga
Középfokú munkavédelmi technikus - munkavédelmi szakvizsga

39. Pénzügyi-gazdasági ügyintézı - pénzügyi ügyintézı (adó, költségvetési szakon
- számviteli ügyintézı (költségvetési szakon)
- mérlegképes könyvelı (államháztartási szakon)

40. Adóügyi ügyintézı

- számviteli ügyintézı (adó, költségvetési szakon)
- számviteli ügyintézı (költségvetési szakon)
- mérlegképes könyvelı (államháztartási szakon)

-741. Számviteli ügyintézı

- pénzügyi ügyintézı (adó, költségvetési szakon)
- számviteli ügyintézı (költségvetési szakon)
- mérlegképes könyvelı (államháztartási szakon)

Nem illeti meg képzettségi pótlék azt a köztisztviselıt, akinek az a, b, c, pontban felsorolt képesítés
munkakörének ellátásához szükséges és munkaköre ellátásának ez az alapfeltétele.

