
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

11/2019. (XII. 16.) 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; 

b) szociális támogatás, melynek éves keretösszege a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletben a hivatal részére meghatározott személyi 

juttatások 0,5%-át nem haladhatja meg;  
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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 

 

  


