
 

17. § 

Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 

12/2004.(V. 21.) számú rendelete 

a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól,  

valamint az egyéb juttatásokról 

 

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a kőztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 

1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4 §-ában kapott felhatalmazás alapján a Murakeresztúr- 

Fityeház Községek Körjegyzőségénél (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza. 

 

Bevezető rendelkezések  

1. § 

 

1./ A rendelet hatálya a Hivatal köztisztviselői (továbbiakban: köztisztviselők) közszolgálati 

jogviszonyára terjed ki. 

2./ A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok 

munkaidő-arányosan illetik meg. 

3./ A rendelet 16. §-a a nyugállományú köztisztviselőkre terjed ki a Ktv. 49/J-L. §-ai alapján. 

4./ A rendelet 8§ (1) . 9.. 10.. 11.. 12.. 14., 15., 16 §-aiban foglalt rendelkezéseket a képviselőtestület 

főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselőire is alkalmazni kell. 

 

A munkaidő - pihenőidő 

2. § 

 

1./ A munkáltatói jogkör gyakorlója a körjegyző. 

2./ A Hivatal köztisztviselőire érvényes munkarend a következő. 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök:  8,00 -16,30 óráig, 

Péntek:  8,00 -14,00 óráig 

3./ A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra 



 

18. § 

4./ A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 

perc munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni. 

 

Túlmunka  

3. § 

 

1./ A köztisztviselőt túlmunkavégzés esetén a túlmunka idejének megfelelő szabadidő illeti meg. 

2./ A heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés 

időtartama kétszeresének megfelelő szabadidő jár. 

3./ A szabadidőt a köztisztviselő számára a tárgyévben kell kiadni, ha ez nem tehetséges, azt meg kell 

váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő illetményének a szabadidőre járó arányos összege 

 

Helyettesítés szabályai  

4. § 

 

1./ Tartósan távol lévő köztisztviselő, vagy betöltetlen álláshely miatti helyettesítés esetén a 

helyettesítéssel megbízott köztisztviselő részére helyettesítési díj jár. A helyettesítéshez kapcsolódó 

további eljárási és technikai szabályok megállapítására a körjegyző jogosult 

2./ Tartósan távollévőnek minősül az a köztisztviselő, akinek folyamatos távolléte a 30 napot meghaladja 

3./ Helyettesítési díj mértéke a helyettesített köztisztviselő illetményének 25 - 50 %-a, a helyettesítési 

idővel arányosan számolva. Amennyiben a helyettesítést több köztisztviselő látja el, akkor a helyettesítési 

díjat a fenti százalék megosztásával, munkavégzésük és illetményük arányában részesülnek a 

helyettesítési díjból 

4./ Nem állapítható meg helyettesítési díj az éves szabadságát töltő köztisztviselő helyettesítése 

esetén. 

Díjazás és pótlékok egyes szabályai 

5 § 

 

1./ A Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját valamint az illetménykiegészítés mértékét a mindenkori 

éves költségvetési rendelet tartalmazza 



 

19. § 

2./ Az (1) bekezdésben meghatározott illetményalapot úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet 

alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap 

6. § 

 

1./ A Hivatal köztisztviselőjét, ha olyan munkakört lát el, amelyben idegen nyelv használata szükséges, 

vagy a munkakör ellátásánál a nyelvtudás előnyös - feltéve, ha az nem munkaköri kötelessége - 

idegennyelv-tudási pótlék illeti meg. A képviselő-testület mivel nemzetiségi és határ menti településről 

van szó a horvát nyelvből szerzett nyelvvizsgát elismeri idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvnek 

2./ A pótlék méneke nyelvvizsgánként 

a./ felsőfokú A vagy B vagy C nyelvvizsga esetén az illetményalap 50 %-a  

b/ középfokú A vagy B vagy C nyelvvizsga esetén az illetményalap 30 %-a 

3./ Az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke 

nyelvvizsgánként 

- felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetéten az illetményalap 100%-a, 

- középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a 

4./ Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosult nyelveket munkaköröket, a pótlék kifizetésének feltételeit a 

jegyző szabályozza 

5./ A/ (1) bekezdésben szabályozott pótlékra 2002. január 01-től jogosultak a köztisztviselők 

 

Képzettségi pótfék 

7.§ 

 

1./ A képviselő-testület a következő képzettségi pótlókra jogosító munkakörökéi állapította meg 

 

2./ Az (1) bekezdésben szabályozott pótlékra 2002 január 01-töl jogosultak a köztisztviselők 

Munkakör Végzettség/Képzettség  

Jegyző Államigazgatási Főiskola valamely 

szakigazgatás-szervezői szak 

 

Pénzügyi előadó Pénzügyi és számviteli főiskola 

Mérlegképes könyvelő 

 



 

20. § 

Egyéb Juttatások  

8.§ 

 

1./ A köztisztviselő 25, 30. 35 illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi 

jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a 

napján esedékes. 

2./ A köztisztviselő részére a kiemelkedő munkavégzés, illetve a többletteljesítmény elismeréseként 

megállapítható jutalom, amelynek összege évente nem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi 

illetményének összegét. Ebbe nem számolható bele a miniszter által adományozott jutatom, a 

jubileumi jutalom, valamint a legalább egy havi külön juttatás összege sem. 

 

9. § 

 

A köztisztviselő naptári évenként - külön juttatásként - a Hivatalnál a tárgyévi munkavégzési 

kötelezettsége időtartamának arányában egyhavi illetményére jogosult. A kifizetés egyéb 

szabályaira a Ktv. 49 §-ában foglaltak az irányadók 

10. § 

 

1./ A köztisztviselő naptári évenként a Ktv. 49/G pontjában meghatározott összegnek megfelelő ruházati 

költségtérítésre jogosult 

2./ Az (1) bekezdésben szabályozott juttatásra 2001. Július 01-től jogosultak a köztisztviselők 

 

11.§ 

 

Az étkezési hozzájárulás mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében szabályozza. A 

dogozók választásuk szerint természetben nyújtott étkezésre vagy kész étkezési utalványra jogosultak. 

 

12.§ 

 

1./ A köztisztviselő részére a tanulmányok folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható. 

2./ A tanulmányi támogatás éves mértékét a Képviselő testület az éves költségvetésben határozza meg 



 

21. § 

 

13. § 

 

1./ A köztisztviselő - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről szóló 50/1999. (XI 3.) EüM rendelet 6. §-a alapján - képernyő előtti munkavégzéshez 

éleslátást biztosító szemüvegre jogosult 

2./ A szemüvegtérítés fedezetéül felhasználható összeget a Képviselő-testület, köztisztviselőnként, a 

körjegyzőség költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. 

 

14. § 

 

1./ A köztisztviselők átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők. 

1./ Az illetményelőlegre felhasználható összeg nem haladhatja meg a körjegyzőség éves bérkeretének 

10%-át. 

15.§ 

 

1./ Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála 

esetén 

2./ A temetési segély összege az illetményalap 50%-ának megfelelő összeg 

 

16. § 

 

1./ A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli 

vagy természetben támogatásban részesíthető. 

2./ Szociális támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésben fedezetet biztosít, amely más célra 

nem használható fel és nem csoportosítható át 

3./ A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások  

a./ eseti szociális segély. 

b./ jövedelem-kiegészítés,  

c./ temetési segély.  

d./ kedvezményes étkeztetés 



 

22. § 

 

Záró rendelkezések 

17.§ 

 

1./ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 

köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidőről és egyéb juttatásokra szóló 

Murakeresztúr-Fityeház Községek Önkormányzatainak 1/2001 (VIII. 24.) számú együttes rendelete. 

2./ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik 

 

Murakeresztúr. 2004 május 20. 

 

A rendelet kihirdetve: 

Murakeresztúr. 2004. május 21. 

 


