
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2021.(II.3.) önkormányzati rendelete 

a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló 

köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 

Tar Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§-ának (4)-(6) bekezdése és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el  

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

E rendelet hatálya a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati 

jogviszonyban álló 

a) teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre 

b) a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan terjed ki. 

 

2. Illetményalap 

2. § 

 

(1) 2021. évre vonatkozóan a köztisztviselői illetményalap összege 57.200 forint.  

(2) Az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a 2021. évi költségvetés biztosítja.  

3. Az illetménykiegészítés mértéke 

3. § 

(1) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselője 

esetében a 2021. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 

10%-a. 

(2) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője 

esetében a 2021. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 

20%-a. 

4.  Pótlék 

4. § 
 

(1) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban azt a köztisztviselőt, akinek az 

illetménye nem haladja meg a garantált bérminimumot és munkaköri leírásában 

meghatározottak szerint 

a) adóügyi, pénzügyi 

b) szociális 

c) gyermekvédelmi, 

d) nemzetiségi önkormányzati  

e) pályázati feladatot végez, 43.800 forint pótlék illeti meg.  

(2) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban azt a köztisztviselőt, aki a pénzügyi 

ellenjegyzést végzi 15.000 forint pótlék illeti meg. 

(3) A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban azt a köztisztviselőt, aki a 

falugondnoki szolgáltatás koordinálását végzi 10.000 forint pótlék illeti meg. 

 

 



5. Bankszámla-hozzájárulás 

5. §   

 

(1) A köztisztviselők részére – amennyiben magasabb jogszabály másként nem rendelkezik – 

1.000 Ft/fő/hó bankszámla-hozzájárulás átalányösszeg kerül megállapításra, melynek 

kifizetésére tárgyév november 30-ig kerül sor. 

 

(2) A közszolgálati jogviszony szünetelése estén (pl.: fizetés nélküli szabadság, szülési 

szabadság GYED, GYES igénybevétele miatti fizetés nélküli szabadság) vagy, ha a 

közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg a hozzájárulás időarányos 

része jár. 

(3) Azt a köztisztviselő, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti a 

hozzájárulásnak a jogviszony időpontjáig terjedő időarányos része illeti meg. 

 

 

(4) A közszolgálati jogviszony megszűnése vagy a fizetési számla megszűnése megszüntetés, 

tovább amennyiben a tényleges kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegre 

jogosult a közszolgálati tisztviselő, úgy a felvett bankszámla-hozzájárulás időarányos részét 

vissza kell téríteni kivéve, ha a közszolgálati jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik 

meg. 

6. Cafetéria-juttatás 

6. § 

 

(1) A cafetéria juttatás keretösszege 2021. évben bruttó 286.000 forint. 

(2) A cafetéria juttatás igénylésének feltételeit, visszatérítésének szabályait a jegyző külön 

szabályzatban határozza meg.  

 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-

jétől kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Tar Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban 

álló köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati 

rendelete. 

(3) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

                 Turopoli Zsolt    Molnárné dr. Kontra Bernadett  

                   polgármester                                                     jegyző 

 

 


