
Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô 

illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról és a nyugállományú 
köztisztviselők szociális támogatásáról 

 (egységes szerkezetben) 
 

Vác Város Képviselôtestülete a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H-M. §-ai 
alapján, figyelemmel a polgármesteri  tisztség ellátásának egyes kérdéseirôl és az 
önkormányzati képviselôk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  13. § (2) 
bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. 

 
2.) A rendelet 4. §. (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 

nyugállományú köztisztviselôket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelôd 
szervezetétôl - kerültek nyugállományba. 

 
3.) A rendelet 2-5. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester és a 

foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell. 
 

2. §. 
 

1.) Az ügyfélfogadás általános rendje a Hivatalban: 
 
 hétfô  14 órától 18 óráig; 
 szerda   8 órától 16 óráig; 
 péntek   8 órától 12 óráig; 
 
*2.) Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: 
 
 hétfô 10 órától 18 óráig; 
 kedd   8 órától 16 óráig; 
 szerda   9 órától 16 óráig; 
 csütörtök   9 órától 12.30 óráig; 
 péntek   8 órától 12 óráig tart. 
 
 
 
* Módosította a 46/2001.(XII.14.)sz.önk.rend 
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*3.) A polgármester és az alpolgármester egymást váltva a szerdai munkanapokon 14 
és 16 óra között, a jegyző a hétfői munkanapokon 14 óra és 18 óra között tart 
ügyfélfogadást. 

3. § 
*(1)  A Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit havonta az 

alapilletményük 10 %-ának megfelelő, a középfokú végzettségű köztisztviselőit 
havonta, az alapilletményük 5 %-ának megfelelő illetménykiegészítés illeti meg. 

 
*(2)  A Polgármesteri Hivatal főosztályvezető helyettesi megbízatású köztisztviselőit 

havonta az alapilletményük 15 %-ának megfelelő, az osztályvezetői megbízatású 
köztisztviselőit havonta az alapilletményük 10 %-ának megfelelő vezetői 
illetménypótlék illeti meg. 

 
**(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül - a Ktv. 48/A. § alapján - 
képzettségi pótlék állapítható meg azoknak, akik a besorolásnál figyelembe vett iskolai 
végzettségnél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkeznek és az 
a munkakör ellátásához szükséges. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és 
képzettségeket az Ügyrend mellékletében kell meghatározni. 
 

4. §. 
1.) A köztisztviselôk részére az önkormányzat a következô juttatásokat biztosítja: 
 
 a.) családalapítási támogatásként gyermekszületési egyösszegű, vissza nem 
      térítendô támogatást; 
 b.) az illetményalap 80 %-ának megfelelô éves üdülési támogatást; 
 c.) illetményelôleg lehetôségét; 
 d.) a szervezett sport- és szabadidôs tevékenység támogatását. 
  
2.) Az 1.) bekezdésben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint az esetleges visszatérítés szabályait a jegyzô az 
egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 
5. §. 

1.) A nyugállományú köztisztviselô az önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeni és természetbeni támogatásokban 
részesülhet: 

a.) eseti szociális segély; 
 b.) jövedelem kiegészítés; 
 c.) temetési segély; 
 d.) kedvezményes étkeztetés. 
 
* Módosította a 30/2003.(IX.12.)sz.önk.rendelet 
** Módosította a 1/2004.(I.27.)sz.önk.rendelet 
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2.) A szociális támogatások körültekintô felhasználásának biztosítása, a 

nyugállományú köztisztviselôk szociális helyzetének folyamatos figyelemmel 
kisérése, az igényjogosultságról szóló döntés elôkészítése céljából a hivatalvezetô 
nyugdíjas referenst köteles megbízni. Személyének kijelöléséhez kötelezô a 
hivatalban működô érdekképviseleti szerv véleményének kikérése. 

 
 

6. §. 
 

1.) A rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt támogatások megállapítására elsôsorban 
kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmet az érintett nyugdíjas köztisztviselô vagy a 
vele közös háztartásban élô házas- vagy élettársa és gyermeke adhatja be. 

 
 
2.) A munkahelyi érdekvédelmi szervezet, a nyugdíjas referens, a nyugdíjazás elôtt a 

nyugdíjas által ellátott  feladatnak megfelelô belsô szervezeti egység vezetôje is 
kezdeményezheti a nyugdíjas támogatását. 

 
 
3.)  A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsôsorban az alábbi 

szempontokat kell figyelembe venni; 
 

a.)különösen támogatásra jogosultak az egyedülálló nyugdíjasok, akik   nyugdíja 
havonta nem haladja meg az önjogú nyugdíj minimális összegének 200 %-át; 

 
            b.)figyelembe kell venni, ha a nyugdíjas és a vele közös háztartásban élôk 

jövedelmének 25 %-át eléri vagy meghaladja az általa lakott lakás 
fenntartásának számlával igazolt költsége; 

 
            c.)különösen indokolt a támogatása annak a nyugdíjasnak, akinek a háziorvosa 

által igazolt havi gyógyszerköltsége rendszeresen meghaladja nyugdíjának 20 
%-át. 

 
            d.)indokolt a támogatása annak a nyugdíjasnak, aki háztartásában beteg házas- 

vagy élettársa gondozását, ápolását látja el, a betegség idôtartama alatt. 
 

7. §. 
 

1.) A támogatásról a referens véleményének figyelembe vételével a jegyzô dönt. 
 
2.) A támogatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Hivatal látja el. 
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8. §. 
 

1.) E rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
hatálybalépés idôpontját követôen benyújtott kérelmek tekintetében kell 
alkalmazni. 

 
2.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 44/1992. (XII. 21.) 

számú, valamint az ezt módosító 3/1993. (II. 8.); a 14/1993. (V. 10.); a 36/1994. 
(X. 27.); a 2/1996. (I. 25.); a 4/1997. (I. 24.); a 36/1997. (XII. 22.); az 1/2000. (I. 
18.); a 41/2000. (II. 28.) és a 4/2001. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet. 

 
3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott módon gondoskodik. 
 
 
Vác, 2001. október 8. 
 
 
   Lábai László sk.    dr. Kovács Tibor sk.  
   polgármester    jegyzô 
 

I n d o k o l á s  
 

A köztisztviselôk jogállását a számos esetben módosított 1992. évi XXIII. törvény 
szabályozza. 2001. július 1-i hatállyal jelentôsen módosította a jogi szabályozást a 
2001. évi XXXVI. törvény, melynek koncepciója a közszolgálati életpálya kialakítása. 
A törvény jelentôsen átdolgozta a köztisztviselôi elômenetellel kapcsolatos eddigi 
szabályozást, valamint ennek feltételrendszerét. Kötelezettségként bevezette a 
köztisztviselôk munkakörhöz kötött vagyonnyilatkozat tételét, valamint a felsôfokú 
végzettségű köztisztviselôk esetében általánossá tette a szakvizsga letételének igényét. 
Az egységesítés igényével az alapilletmény számításnál bevezette a törvényben 
megállapított illetményalaphoz viszonyítást és megszüntette a személyi illetmény 
lehetôségét. 
Ugyancsak új jogintézmény a dolgozónkénti éves teljesítményelôírás és értékelés 
rendszere is. 
Ezzel egyidejűleg a törvény szintjén szabályozott több olyan közszolgálati kérdést, 
melyet eddig helyi szabályozás rendezett. így pl. a helyettesítés szabályait, a szabadság 
kiadásával kapcsolatos szabályokat. Alanyi jogként állapította meg a köztisztviselôk  
étkezési hozzájárulásának minimumát és a ruházati költségtérítést. Ugyanakkor számos 
olyan juttatási formára ad lehetôséget, melynek bevezetése és alkalmazása a helyi 
költségvetési  lehetôségek függvénye. 



 5 

A törvény a 106. § (7) bekezdésében elôírja, hogy a hatálybalépését követô 120 napon 
belül a Képviselô-testületeknek át kell tekinteniük az e tárgyban eddig alkotott 
rendeleteiket. 
Vác Város Képviselôtestülete a köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény 
hatálybalépését követôen rendeletet alkotott, melyet - különösen az illetményalap 
tekintetében - többször is módosított. A törvény szabályozandó tárgyköröket jelentésen 
módosította, így az új törvényhez igazítás további módosításokkal már nem volt 
megoldható. 
A törvény 4. §-a a juttatások és támogatások megállapítását önkormányzati rendelet 
alkotásra, annak mértékére, a megállapítás rendjére vonatkozó szabályozást a hivatal 
vezetôjére, a jegyzôre bízta még más, a köztisztviselôi jogviszonnyal kapcsolatos  belsô 
szabályozási  tárgykörökkel egyetemben. 
Ugyancsak kapcsolódik a közszolgálati életpálya intézményével az is, hogy a 
nyugállományba került köztisztviselôk esetében a hivatal kötelességévé teszi 
körülményeinek folyamatos figyelemmel kísérését és szociális körülményeinek indokolt 
esetben segítségüket is. 
 
 
A másolat hiteles. 
Az alaprendelet kihírdetése 2001. október 15-én megtörtént. 
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 
(legutóbb 2004. január 27-én) megtörtént. 
 
 
dr.Kovács Tibor  
jegyző 
 


