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Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
40/2004. (IX. 13.) Kt. rendeletet utoljára 2009. évben módosította.

A módosítás óta eltelt időben a megváltozott jogszabályok, elsősorban a minden 
évben változó cafetéria-szabályozás szükségessé és indokolttá tette, hogy a
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokat és támogatásokat 
szabályozó rendeletet felülvizsgáljuk.

A rendelet felülvizsgálata során nemcsak a tartalmi szabályok pontosítására, hanem
a már ismert jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
előírásaira is figyelemmel kellett lenni, így mint ahogy már több esetben, a régi 
rendelet helyett egy új rendelet elfogadása szükséges.

Az új rendelet a régi rendelet szövegét veszi át, tartalmi módosítást csak pár
vonatkozásban tartalmaz. Ezek elsősorban azon rendelkezések kivétele a rendeletből, 
melyek az Egységes Közszolgálati Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) is
szerepelnek.
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A rendelet célja ugyanis a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 152. § alapján csak a keretszabályok meghatározása, a részletes
rendelkezések, melyeket rendeleti szinten nem szükséges szabályozni (a juttatás
feltételei, mértéke, elbírálás, elszámolás rendje), a Szabályzatban találhatók.

Új elemként került be a juttatások felsorolása közé a szemüvegkészítés díjához való
hozzájárulás, melyet viszont a Szabályzat eddig is tartalmazott.

A régi rendelethez képest teljesen új elem, hogy az eddig csak a nyugállományú
köztisztviselőket megillető eseti szociális segély a rendelet elfogadását követően a 
kinevezett köztisztviselők számára is adható lesz. 

A rendelet módosításával egyidejűleg a Szabályzat aktualizálása is folyamatban van, 
tekintettel arra, hogy a cafetéria-rendszerre vonatkozó szabályokat csak a
költségvetési rendelet elfogadása után lehet részletesen megállapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló rendelet tervezetét elfogadja és …../2012.
(….) számon rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. január 30.

Császár László
polgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2012. (II. ...) önkormányzati rendelete

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a 

szociális és kegyeleti támogatásokról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban: 
köztisztviselő) terjed ki. 

2. § (1) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a 
Képviselő-testület 8 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít. 
(2) A Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője, valamint 
ügykezelője részére a Képviselő-testület 5 %-os mértékű illetménykiegészítést 
biztosít.

3. § (1) A szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokra, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokra (a továbbiakban: juttatások és támogatások) adott
évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület a költségvetési 
rendeletében egyösszegben állapítja meg.
(2) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére 
figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg. 

4. § (1) A Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell
biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem
csoportosítható át.
(2) Ha az adott költségvetési évre a juttatásokra és támogatásokra megállapított
keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A 
Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelet módosításával tehet 
eleget.

5. § (1) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem
beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.
(2) Ha év közben a keret kimerülése esetén a Képviselő-testület a juttatások és 
támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során 
előnyben kell részesíteni a már benyújtott igényeket. 
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(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített
nyilvántartást kell vezetni.
(4) A támogatások folyósításával, és biztosításával kapcsolatos feladatokat a
Pénzügyi Iroda látja el.

6. § (1) A köztisztviselő részére a Képviselő-testület a következő juttatásokat és 
támogatásokat biztosítja:

a) családalapítási támogatás;
b) illetményelőleg; 
c) csoportos élet- és balesetbiztosítás;
d) szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához hozzájárulás;
e) eseti szociális segély;
f) temetési segély.

7. § (1) A nyugállományú köztisztviselő a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 49/J. § (2) bekezdésére figyelemmel a mindenkori költségvetési
rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi támogatásokban
részesülhet:

a) eseti szociális segély,
b) temetési segély.

(2) A szociális támogatások csak azokat a nyugállományú köztisztviselőket 
illetik meg, akik a Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek 
nyugállományba.

8. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelet.
(3) A rendelet 6-7. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási
jogviszonyban lévő polgármester és az önkormányzati főtanácsadó tekintetében 
is alkalmazni kell.

Tapolca, 2012. február 17.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné 
aljegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítésről, juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet tervezetében 
(a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra,
hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő, a Tervezet 
kizárólag megfogalmazásbeli pontosításokat, valamint a Szabályzattal való összhang
kialakítását tartalmazza.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a
Tervezet a gyakorlatnak megfelelően került előkészítésre, tehát a megfogalmazott 
szabályok szerinti ügyintézés nem változik.
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b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a megváltozott jogszabályok, elsősorban 
a minden évben változó cafetéria-szabályozás indokolja. A tartalmi szabályok
pontosítása mellett a már ismert jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet előírásaira is figyelemmel kellet lenni, tekintve, hogy a hatályos 
rendelet 2004-ben készült.

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételek körében
megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított, így az önkormányzat részéről többlet 
pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követően nem merül fel. 


