
1 

 

 Előterjesztés 
 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 
 

 

 

1. előterjesztés száma: 6/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1 melléklet: 

                              1. – rendelet-tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

                              - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

      - Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-

ában foglaltak szerint az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal 

összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

 

Az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet-tervezet részletesen tartalmazza azokat a 

juttatásokat, melyeket rendkívüli esetben a köztisztviselő részére biztosítani lehet. Szociális 

juttatásként lehetőség nyílik rendkívüli pénzbeni szociális segély, valamint illetményelőleg 

igénybevételére, illetve egészségügyi juttatásként a szemüveg készítésének díjához a Hivatal 

hozzájárulást biztosíthat. 

Fentieken túl a rendelet-tervezet temetési segély igénybevételére ad lehetőséget. 

Nevezett juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a jegyző az Egységes 

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását. 

Bicske, 2017. január 11. 

                                                             Tisztelettel: 

                                                                                                         Pálffy Károly 

                                                                                                          polgármester 
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1. melléklet a 6/2017. számú előterjesztéshez 

 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  

a) köztisztviselőire, 

b) főállású polgármesterére, 

c) főállású alpolgármesterére, 

d) ügykezelőire, 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóira 

terjed ki. 

 

2. § Vissza nem térítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, 

b) temetési segélyt, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásához hozzájárulást 

biztosít. 

 

3. § Visszatérítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

illetményelőleget biztosít. 

 

4. § A 2. és 3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét a jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési 

rendeletben meghatározott keret terhére. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

szóló 32/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet. 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       
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I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény 

keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 

szociális és kegyeleti támogatásokat. 

A rendelet megalkotása azért szükséges, mert a korábbi rendeletben szereplő jogszabályok 

hatályukat vesztették, valamint, hogy az esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő köztisztviselők 

támogatására lehetőség legyen. 

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

2. §-hoz 

A vissza nem térítendő juttatásokat tartalmazza e szakasz. 

3. §-hoz 

A visszatérítendő juttatásokat tartalmazza e szakasz. 

4. §-hoz 
 

A rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, 

határozza meg. 

5. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz e 

szakasz. 

 

 

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól szóló rendelet tervezetéhez 

 

I. társadalmi hatásai: 

A rendelettervezet lehetővé teszi, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői részesüljenek a 

Kttv. 237.§-ban nevesített juttatásokban 

 

II. gazdasági hatásai: 

A tervezetnek gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy a hozzájárul a köztisztviselők 

életminőségének javításához. 
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III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, tekintettel ara, hogy a költségvetésben erre 

fedezetet biztosítani szükséges. 

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 

 

V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi állapot javító hatása van. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek. 

 

VII. megalkotásának szükségessége: 
A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő-testületre nézve. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést nem eredményez.  

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 

 

 


