
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, a 236. § (4) bekezdés b) 

pontjában, a 236. § (5) bekezdés c) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Pápa Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban 

együtt: köztisztviselő) terjed ki. 

 

(2) 1A 4. § rendelkezéseit az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire 

is alkalmazni kell. 

 

(3) A rendelet 5. §-ában meghatározott juttatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket 

illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól kerültek nyugállományba. 

 

2. §  

 

(1) 2A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeit (osztály, csoport) vezető köztisztviselő 

megnevezése: osztályvezető, csoportvezető.  

 

(2) 3Az osztályvezetői kinevezés a Kttv. szerinti főosztályvezető-helyettesi, a csoportvezetői 

kinevezés az osztályvezetői kinevezésnek felel meg. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezető vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek 

mértéke: 

a) 4osztályvezető esetében alapilletményének 15%-a, 

b) csoportvezető esetében alapilletményének 10%-a. 

 

3. § 

 

(1) 5A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 2021. évben alapilletménye 30 %-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

 

(2) 6 

 
1 Megállapította: 34/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. 01. 01-től 
2 Módosította: 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. 06. 01-től 
3 Módosította: 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. 06. 01-től 
4 Módosította: 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. 06. 01-től 
5 Módosította: 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2021. 01. 01-től 
6 Hatályon kívül helyezte: 33/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2013. 01. 01-től 
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(3) 7Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2021. évben alapilletménye 20 %-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

3/A. §8 

 

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2021. 

január 1. napjától 2021. december 31-ig terjedő időszakra 55.000 Ft. 

 

4. § 

 

(1) A köztisztviselőnek  

a) lakás vásárlásához, cseréjéhez, építéséhez, újjáépítéséhez, lakás tulajdona vagy bérlete 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, közművesítéséhez visszatérítendő, kamatmentes 

kölcsön, 

b) illetményelőleg, 

c) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

d) saját magát, vagy szűkebb családját érintő rendkívüli esemény alkalmával vissza nem 

térítendő szociális támogatás biztosítható. 

 

(2) A köztisztviselőt a Polgármesteri Hivatal állományában huzamos időn át végzett szakmai 

munkája elismeréséül - a közszolgálatban töltött 10, 20, 30 éves folyamatos 

jogviszonyának megfelelően - egyszeri pénzjuttatás illeti meg. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Egységes Közszolgálati 

Szabályzatban állapítja meg. A juttatások fedezetét az önkormányzat költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

5. § 

 

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

szociális keretből pénzbeli támogatásban részesíthető. A szociális keret éves összege a 

mindenkori köztisztviselői illetményalap 10-szerese. 

 

(2) A szociális keretből nyújtható támogatások: 

a) eseti szociális segély 

b) temetési segély. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás annak a nyugdíjas köztisztviselőnek adható,  

a) akinek a családjában a havi átlagjövedelem (legalább 6 hónap átlagában) nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét, 

b) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 

 

(4) A szociális keretből nyújtható támogatásról a jegyző kérelem alapján vagy hivatalból dönt. 

 

 

6. § 

 
7 Módosította: 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos: 2021. 01. 01-től 
8 Módosította: 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a Hatályos: 2021. 01. 01-től 
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

 

(2) 9 

 

Pápa, 2012. október 25. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 Kiadmány hiteléül: 

 

 

 _______________ 

 köztisztviselő 

 
9 Hatályát veszti a 2010. évi CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján. 


