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Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról 

és támogatásokról 

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

234. § (3) és (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 237. §-a felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet 

alkotja. 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed 

a) a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) teljes és 

részmunkaidőben foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi 

köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, 

b) a rendelet 4. §-ában foglaltak tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyban álló elnökre, 

alelnökökre és közszolgálati munkavállalókra, 

(a továbbiakban: együttesen köztisztviselők). 

(2) A részmunkaidőben és a határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 

köztisztviselőket a juttatások (munka)idő-arányosan illetik meg. 

II. Fejezet 

Illetménykiegészítés, vezetői illetménypótlék 

2. § 

A köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult az alábbiak szerint: 

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 40%-ának 

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, 

b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő 

illetménykiegészítésre jogosult. 

3. § 

(1) A vezető beosztású köztisztviselő illetménypótlékra jogosult, az osztályvezetői szintnek 

megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az alapilletmény 10%-a. 

(2) A Hivatal struktúrájában az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 236. § (5) bek. c) pontja szerint osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői 

kinevezésnek minősül. 

III. Fejezet 

Juttatások és támogatások rendje 
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4. § 

A köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások: 

a) szociális és kegyeleti támogatás, 

b) családalapítási támogatás, 

c) illetményelőleg, 

d) tanulmányi szerződés keretében nyújtott tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, 

nyelvtanulási támogatás, 

e) egészségügyi juttatás, éves egészségügyi szűrővizsgálatok, szemüveg (kontaktlencse) 

készítési hozzájárulás, 

f) köztisztviselői életpálya elismerése. 

5. § 

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

rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban 

állapítja meg, a juttatásokra a közgyűlés az önkormányzat éves költségvetésében biztosít keretet. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

6. § 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Somogy Megyei Közgyűlésnek a 

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba. 

 

                                           
 Dr. Sárhegyi Judit Biró Norbert 

 jegyző közgyűlés elnöke 

 


