
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

díjazásáról és egyéb juttatásairól1 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdésében, 
236. § (4) bekezdésében és 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) köztisztviselőire (a továbbiakban: köztisztviselő) valamint – a 
rendeletben foglaltak szerint – ügykezelőire (a továbbiakban: ügykezelő) terjed 
ki. 

 
(2) A rendelet 5.§ (3)-(4) bekezdéseiben, és 8. §-ában meghatározott juttatások a 

Hivatal Kttv. 7.§ (1) bekezdése szerinti nyugdíjasait, illetőleg a Hivatal 
nyugdíjasának hozzátartozóját illetik meg.  

 
(3) A rendelet 3-4. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdésben foglaltakat a 

Közgyűlés elnökére és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére is 
megfelelően alkalmazni kell.  

 
 

Díjazás  
 

2. § 
 
(1) A Megyei Önkormányzat a Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdése alapján tárgyévre 

illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek mértéke: 
a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 

30%-a, 
b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10%-a. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt illetménykiegészítés tárgyévi fedezetét a Megyei 

Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. 
 
(3) Az ügykezelő illetményét a megyei főjegyző a Kttv. 242.§-a rendelkezési szerint 

állapítja meg. 
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(4) A Ktv. 236. § (5) bekezdése alapján a Hivatal osztályvezetői a Kttv.-ben 

szabályozott főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő besorolású 
vezetőnek minősülnek. 
 

(5)  A Megyei Önkormányzat az osztályvezetők vonatkozásában vezetői 
illetménypótlékot állapít meg, melynek mértéke a főosztályvezető-helyettesi 
szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a.  

 
 

Egyéb juttatások 
 

3. §  
 

A köztisztviselő és az ügykezelő jubileumi jutalomra jogosult a Kttv. 150. §-ában 
foglaltak szerint. 

 
 

4. § 
 

 
(1) A köztisztviselő és az ügykezelő a Kttv. 151. §-ában foglaltaknak megfelelően 

cafetéria-juttatásra jogosult. 
 
(2) A cafetéria juttatások igénybevételének részletes szabályait a Kttv. 151. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a megyei főjegyző a Közszolgálati 
Szabályzatban határozza meg. A cafetéria-juttatás éves összegére biztosított 
fedezetet a Közgyűlés mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza 
meg. 

 
 

5. § 
 
(1) A Kttv. 152. §-a alapján a Megyei Önkormányzat a köztisztviselő és az 

ügykezelő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatást biztosítja: 
a) lakhatási, lakásépítési, és -vásárlási támogatás; 
b) albérleti díj hozzájárulás; 
c) családalapítási támogatás; 
d) szociális támogatás jogcímen; 
e) illetményelőleg; 
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 
 

(2) Az (1) bekezdés d) pontban meghatározott eseti pénzbeli szociális segélyként a 
köztisztviselőt (ügykezelőt) érintő rendkívüli esemény alkalmával nyújtható 
támogatás. 

 



(3) A megyei főjegyző az elhunyt köztisztviselőt illetve ügykezelőt a közszolgálati 
tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a 
alapján a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott 
köztisztviselő (ügykezelő) a Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint 
nyilvánítható a közszolgálat halottjává. A Hivatal a közszolgálat halottjává 
nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja. 

 
(4) A Hivatal nyugdíjasának halála esetén, amennyiben a nyugdíjast a főjegyző 

nem nyilvánította a közszolgálat halottjává, az elhunyt hivatali nyugdíjassal 
annak haláláig közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, vagy az elhunyt 
hivatali nyugdíjas gyermeke (a továbbiakban együtt: elhunyt nyugdíjas 
hozzátartozója) pénzbeli támogatásként temetési segélyben részesíthető. 

 
(5) Az e szakaszban meghatározott támogatások további feltételeit és szabályait a 

Hivatal Közszolgálati Szabályzata rögzíti. 
 
 

6. § 
 
(1) A Ktv. 152. §-a alapján a Megyei Közgyűlés a köztisztviselő és az ügykezelő 

lakásvásárlását, építését, bővítését és korszerűsítését az éves költségvetésben 
meghatározott keret terhére kamatmentes munkáltatói kölcsönnel támogathatja. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások további szabályairól külön 

szabályzat rendelkezik. 
 
 

7. § 
 

 
 A köztisztviselő és az ügykezelő a Kttv. 154. §-ában szabályozottak szerint 

elismerésben, jutalomban, céljuttatásban részesíthető. Az elismerések további 
szabályait a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rögzíti. 

 
 

Nyugállományú köztisztviselők juttatásai 
 

8. §  
 
 (1) A Megyei Önkormányzat a Kttv. 152. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10.§-

a alapján a Megyei Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében 
a nyugállományú köztisztviselői részére szociális keretet állapíthat meg. A 
tárgyévi szociális keret (2) bekezdés szerinti támogatási jogcímekre történő 
felosztásáról a megyei főjegyző dönt. 

 
(2) A Megyei Önkormányzat a szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és 

természetbeni támogatásokat nyújthatja:  



a) eseti szociális segély [5.§ (2) bek.], 
b) temetési segély [5.§ (4) bek.]. 

 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális keretből nyújtható támogatások 

vonatkozásában a főjegyzői döntés előkészítését a megyei főjegyző által e 
feladatra kijelölt humánpolitikai feladatokat ellátó köztisztviselő végzi. 

 
(4) A kérelmekről a humánpolitikai feladatokat ellátó köztisztviselő előterjesztése 

alapján a megyei főjegyző a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában rögzítettek 
szerint dönt. A támogatások folyósításával, illetve nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

 
 

A Közgyűlés elnökére, foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére  
vonatkozó rendelkezések 

 
9. §  

 
(1) A Megyei Önkormányzat éves költségvetésének teljesítése esetén, a 

zárszámadási rendelet elfogadásakor a Közgyűlés elnöke részére egyedi 
határozattal jutalmat állapíthat meg. 

 
(2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök jutalmazásáról és annak mértékéről 

a Közgyűlés elnöke dönt. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

10. §  
 
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól 
szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
21/2008. (XI.28.) és 6/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletek. 

 
(3)2 A Megyei Önkormányzat rögzíti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 
38. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján az 
illetményalap (a továbbiakban: megyei illetményalap) 45.600,- Ft. 
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(4)3 A Megyei Önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a 
főjegyző, a vezetők és a köztisztviselők alapilletményét, valamint az 
illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat (mindaddig, míg a 
Kttv. 132. §-ában megállapított illetményalap a megyei illetményalapot el nem 
éri) a megyei illetményalap figyelembe vételével kell megállapítani. 

 
(5)4  
 
(6)5 A Rendeletnek a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelettel megállapított 

rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell. 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2012. november hónap 30. napján kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. november hónap 30. nap. 
 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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