






















































































































































































































































































































































































Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

../  2015. (I. 23.) rendelete 

az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről 

(tervezet) 

 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény ( továbbiakban: Kttv. ) 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) 

bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya az Aszódi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

közszolgálati jogviszonyban álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, 

közszolgálati ügykezelőkre – munkaidő arányosan -  (továbbiakban együtt: köztisztviselő) 

terjed ki. 

(2) A rendelet 5. §-ában, a 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8-12. §-aiban 

foglaltakat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre is 

alkalmazni kell, azzal, hogy esetükben a kérelemre adható juttatásról a Képviselő-testület 

dönt. 

(3) A rendelet 4. § 8-9. §-ai és 12. §-aiban foglaltakat a Hivatal köztisztviselőnek, 

közszolgálati ügykezelőnek nem minősülő munkavállalóira is alkalmazni kell.  

2.§ Ezen rendelet hatálya - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem terjed ki  

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Hivatalban 

foglalkoztatottakra, 

b) a közfoglalkoztatás, az  egyszerűsített  foglalkoztatás, valamint a  közérdekű önkéntes 

tevékenység keretében  foglalkoztatott munkavállalókra.  

Illetménykiegészítés 

3. § (1) A középiskolai végzettségű közszolgálati ügykezelő illetménykiegészítésre jogosult. 

Az illetménykiegészítés mértéke tárgyévre a közszolgálati ügykezelő alapilletményének 

20 %-a. 

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az 

illetménykiegészítés mértéke tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az 

illetménykiegészítés mértéke tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 30%-a. 

Bankszámla hozzájárulás 

4. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére tárgyévre 12.000,- Ft/fő/év bankszámla-

hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig 

kerül sor. 

(2) A közszolgálati jogviszony szünetelése esetén (pl.: fizetés nélküli szabadság, szülési 

szabadság, GYED, GYES igénybevétel miatti fizetés nélküli szabadság), vagy ha a 

közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a hozzájárulás időarányos 

része jár. 
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