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Egyéb megjegyzés: 
....................................................................................... 
 
A határozatot kapják  
.......................................................................................  
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 2012. 
március 1. napjával történő hatályba lépésével szükségessé vált a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdésiről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
 
A Kttv. 237. §-a szerint az önkormányzat képviselő-testülete a juttatásokkal és 
támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.  
 
Az önkormányzati rendelet keretszabályokat tartalmaz a munkavégzésre, köztisztviselő 
díjazására, jutatásaira vonatkozóan.  
 
A felsorolt támogatások és juttatások részletes szabályait a közszolgálati szabályzat, mint a 
törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szerv vezetőjének általános 
munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás 
tartalmazza.  
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tárgyalja, álláspontját a testületi 
ülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Komló, 2012. április 27. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 



1. számú melléklet 
 
 

Tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../2012. (....)  
önkormányzati rendelete 

 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT 
KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL 
szóló 20/2001. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban Rendelet - 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. 
§ (1) (2) bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

1. §  
 
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Hivatal munkarendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és 
Ügyrendje tartalmazza.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A köztisztviselőt az ügykezelői és a közigazgatási alapvizsga letétele előtt – egy esetben  - 5 
munkanap, a közigazgatási szakvizsga letétele előtt – egy esetben – 10 munkanap 
pótszabadság illeti meg.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 8. § -a hatályát veszti. 
 

4. § 
 
A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, amennyiben a köztisztviselőt nem 

nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli 
hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
685. § b) pontjában meghatározott személyek.” 



A Rendelet 12.§-a kiegészül egy új, (3) bekezdéssel: 
 
„(3) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon 

kell kérelmezni, melyről a jegyző 5 munkanapon belül dönt.” 
 
 

5. § 
 
A Rendelet 13.§ (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) a köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti 
meg. „ 
 
A Rendelet 13.§-a kiegészül egy új, (3) bekezdéssel: 
 
„(3) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon 

kell kérelmezni, melyről a jegyző 5 munkanapon belül dönt.” 
 
Komló, 2012. április 27. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 

 
 

1. sz. melléklet a 20/2001. (IX.21.) önkormányzati rendelethez 
 

Temetési segély iránti kérelem 
 
 
Név:  ....................................................................................................................................  

Születési név:  ......................................................................................................................  

Születési hely, év, hónap, nap:  ...........................................................................................  

Anyja neve: .........................................................................................................................  

Adóazonosító száma: ...........................................................................................................  

Jogosultság indoka: ……………………………………………………………………….. 
 
Komló, 2012…………. 
         …………………………… 
          Kérelmező aláírása 
 
Engedélyezem, hogy ……………………………………….részére …………………Ft  
 
temetési segély kifizetésre kerüljön. 
 
Komló, 2012…………. 
         …………………………… 
           aláírás 
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