JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
2/2017.(II.24.) ÖR sz.,
valamint a 2/2019.(II.12) ÖR sz. rendeletével módosított
6/2012. (III. 30.) számú rendelete
a Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról,
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint
a szociális és kegyeleti támogatásokról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. §, 152. §, 234. §, 236. §, 237. §-aiban
meghatározottak alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a megyei főjegyzőre, aljegyzőre, a megyei önkormányzati hivatal
főfoglalkozású köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire (továbbiakban: köztisztviselő)
terjed ki.
(2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatottakra munkaidő-arányosan kell
alkalmazni.
(3) A rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezéseket a Megyei Közgyűlés foglalkoztatási
jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell.
2. §
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott belső hivatali egységeket
irodavezetők vezetik, akiket irodavezető-helyettesek helyettesítenek.
(2) Az irodavezetői kinevezés - a Kttv. 236. § (5) bekezdése alapján - a főosztályvezetőhelyettesi, az irodavezető-helyettesi kinevezés az osztályvezetői vezetői kinevezésnek felel
meg.
(3) A Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai számára július 1-je a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, mely munkaszüneti nap.1
II. fejezet
A köztisztviselő díjazása
3. §
(1) Egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének
A 2. §-t új (3) bekezdéssel egészítette ki a 2/2019.(II.12.) ÖR sz. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.
II.12-től.
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40%-a illeti meg illetménykiegészítésként 2012. évben.
(2) Egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének 20%-a
illeti meg illetménykiegészítésként 2012. évben.
(3) A tárgyévi illetménykiegészítés mértékét a Megyei Közgyűlés minden évben a költségvetés
megállapításáról szóló rendeletben állapítja meg.2
(4) Az irodavezetőt 15%, az irodavezető-helyettest 10% vezetői illetménypótlék illeti meg.
III. fejezet
Egyéb juttatások
4. §
(1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott
meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult.3
(2) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás
biztosítható:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt cafetéria-juttatások éves összegét, fajtáit, azok választható
mértékét, a juttatás választásának feltételeit, a választás módját (elektronikus úton vagy írásban)
és menetét, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó határidőket, a folyósítás rendjét, a kitöltendő
nyomtatványokat, az egyes juttatásokkal történő elszámolás módját, továbbá a (2) bekezdés
szerinti juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés
szabályait a megyei főjegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
5. §
(1) A Megyei Önkormányzati Hivatal nyugállományú köztisztviselője a szociális helyzetére
figyelemmel, rászorultság alapján – a költségvetésben e célra biztosított szociális keret4 terhére
– az alábbi támogatásban részesíthető:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély.
(2) Az igényjogosultság megállapításáról és a támogatások folyósításáról a megyei főjegyző
gondoskodik.
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(3) A Hivatal elhunyt köztisztviselője temetési költségeit a Hivatal részben vagy egészben
átvállalhatja.
6. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. március 1-től kell
alkalmazni.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló, a 3/2011. (II.14.) KR. számú rendelettel módosított 3/2010.
(II.8.) KR. számú rendelet hatályát veszti.
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