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A jelen ülés egyik napirendi pontja a közgyűlés egyes rendeleteinek módosításáról, valamint 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, melyben javaslatként 
szerepel a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül 
helyezése.  
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal korábbi elnevezésének kivezetése érinti a Nógrád 
Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet, továbbá a 
Rendelet egyes szabályait, s emellett magának a Rendeletnek a címe is helytelen. Tekintettel 
arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem 
lehet módosítani vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon 
kívül helyezni a jogszabály megjelölését, e rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.  
Ezzel egyidejűleg szükséges egy új – tartalmilag a Rendelettől csekély mértékben eltérő – 
rendelet megalkotása, hiszen a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
erre vonatkozó előírásai változatlanul érvényesek.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására és a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2019. november 29. 
 

 
          

  Dr. Bagó József
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (..….) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott hatáskörében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ának (1) bekezdésére – a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 142. §-ában, 152. §-ában, 234. § (3)-(4) 
bekezdésében és a 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a köztisztviselőket megillető 
juttatásokról és támogatásokról a következőket rendeli el. 
 

 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 
hivatal) foglalkoztatott valamennyi kinevezett köztisztviselőre és közszolgálati 
ügykezelőre (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) kiterjed.  
 

(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott  köztisztviselőket a juttatások munkaidő-arányosan 
illetik meg. A határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 
köztisztviselőt a juttatás időarányosan illeti meg.  

 

(3) A rendelet 3-4.§-aiban foglaltakat a közgyűlés elnökére és alelnökeire is 
értelemszerűen alkalmazni kell.  

 
2. A köztisztviselő díjazása 

 
2.§ 

 
(1) A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.  
 

(2) A vezető beosztású köztisztviselőket vezetői illetménypótlék illeti meg, melynek 
mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.  
 

(3) A hivatali szervezet vezetője jogszabályban meghatározott keretek között képzettségi 
pótlékot állapíthat meg.  

 
3. Egyéb juttatások 

 
3.§ 

 
(1) A hivatal köztisztviselőit az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 

juttatások illetik meg: 
 

a) lakhatási, lakásépítési-és vásárlási támogatás a hatályos jogszabályok és a 
közgyűlés vonatkozó rendeletében foglalt feltételek szerint; 
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b) szociális támogatás, melynek éves keretösszege a költségvetésről szóló 
önkormányzati rendeletben a hivatal részére meghatározott személyi 
juttatások 0,5%-át nem haladhatja meg;  

c) illetményelőleg; 
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás 

tanulmányi szerződés alapján;  
e) cafeteria-juttatás a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.  

 
(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 

elbírálás az (1) bekezdés e) pontja szerinti juttatás igénybevételének részletes 
szabályát, az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket 
a hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  

 
4. Jutalmazás 

 
4.§ 

 
(1) A hatáskörrel rendelkező bizottság határozatával évente legfeljebb 6 havi jutalmat 

állapíthat meg a közgyűlés elnökének meghatározott időszakban végzett munkája 
értékelése alapján, amelyből 3 havi jutalom a tárgyév június 30-áig fizetendő ki.  
 

(2) A hivatali szervezet vezetője a közgyűlés elnökének egyetértésével a kiemelkedő 
munkát végző köztisztviselőket jutalomban részesítheti. A hivatali szervezet vezetőjét 
és a közgyűlés alelnökeit a közgyűlés elnöke részesítheti jutalomban.  
 

(3) Az a köztisztviselő, aki feladatait hosszabb időn át eredményesen végzi kitüntető cím, 
díj, plakett, oklevél, emléklap elismerésben részesíthető. Az elismerések alapításáról a 
közgyűlés elnöke rendelkezik.  

 
5. Záró rendelkezések 

 
E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  

 
 
Salgótarján, 2019. december 12. 

 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

mely ismerteti a köztisztviselőket megillető  juttatásokról és támogatásokról szóló 
rendelet elfogadásának várható következményeit 

A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály a köztisztviselők juttatására, 
támogatására vonatkozó rendelkezések 
megrögzítésével kíván eleget tenni a törvényi 
előírásnak. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A megyei önkormányzat költségvetésében 
megtakarítást nem eredményez.  

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően környezeti  
következmények nem merülnek fel.  

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően egészségi 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 
bevezetésének nincsenek jelentős 
adminisztratív terhei.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 
olyan helyzet állna elő, amely nem felelne 
meg a hatályos jogszabályi környezetnek.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  

 
 

INDOKOLÁS 
 

a köztisztviselőket megillető  juttatásokról és támogatásokról  
szóló önkormányzati rendelethez 

 
Általános indokolás 

 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján  a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ának (1) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület (közgyűlés) hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezései 
szükségessé teszik a rendelet megalkotását.  

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
Az önkormányzati rendelet rögzíti a szabályozás személyi hatályát.  
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2. §-hoz 
 

Az illetménykiegészítés, a díjazás egyéb elemei megállapításának szabályait tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
 
Meghatározza a köztisztviselők részére biztosított egyéb juttatásokat, támogatásokat.  
Az éves költségvetés jóváhagyását követően a hivatali szervezet vezetője állapítja meg a 
juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés 
szabályait.  
 

4. §-hoz 
 

Meghatározza a köztisztviselők, illetve az elnök, alelnökök, a hivatali szervezet vezetője 
részére adható jutalom szabályait.  
 

5. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásával összefüggő intézkedésekre 
 
       

A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a köztisztviselőket megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 2019. december 12-én elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei 
önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé. 
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző  

 
 

Salgótarján, 2019. december 12. 
       
 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


