
A Visegrád Város Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) ör. rendelete 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, 

valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

(Egységes szerkezetben a 8/2013. (III.12.), 6/2008. (III. 27.),      1/2019. (II. 13.), 2/2021. (II. 

26.), 2/2022. (II. 24.) rendeletekkel) 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak 

szerint szabályozza:1 
 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában (a 

továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 5. §-ban meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 

köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek 

nyugállományba. 

(3) A rendelet 3-6. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is 

alkalmazni kell. 

 
Köztisztviselői juttatások, támogatások 

Illetménykiegészítés 

2. § 
 

Az illetménykiegészítés mértéke2: 

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen, az alapilletmény 

30%-a3 

b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen, az alapilletmény 

20%-a,4 

 

2/A§³ 

 

(1) A köztisztviselői illetményalap mértéke: 57.750 forint.56 

 

Juttatások 

3. § 

 

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: 

a) Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás; 

- kamatmentes kölcsön, 

b) Családalapítási támogatások; 

- házasságkötéskor nyújtott támogatás, 

 
1 Módosította a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, Hatályos 2021. február 27-től 
2 Módosította a 6/2008.(III.27) számú KT rendelet 1.§-a. Hatályos : 2008. április 1-től. 
3 Módosította a 8/2013.(III.22.) számú KT rendelet 1.§-a. Hatályos : 2013. április 1-től 

4 Módosította az1/2019. (II.13.) számú KT rendelet 1.§.-a. Hatályos: 2019. január 1-től. 
5 Módosította a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, Hatályos 2021. február 27-től 
6 Módosította a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, Hatályos 2022. február 24-től 



- egyösszegű vissza nem térítendő - gyermekszületési támogatás, 

c) Üdülési hozzájárulás; 

d) Kedvezményes étkeztetés, étkezési utalvány; 

e) Szociális támogatások; 

- rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 

- beiskolázási támogatás. 

f) Illetményelőleg; 

g) Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 

 

(2) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére szemüveg 

(kontaktlencse) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulást biztosít. 

 
 

Kegyeleti támogatás 

4. § 

 

(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. § b) 

pontja) halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. 

(2) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a 

köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 

meg. (3) A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
 

Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 

5. § 

 

Nyugállományú köztisztviselő, az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális keret 

terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet: 

a) eseti szociális segély, 

b) jövedelem-kiegészítés, 

c) kedvezményes étkeztetés, 

d) temetési segély. 

 

Kitüntetés, jutalom 

6. § 

 

A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak 

hosszabb időn át történő eredményes, magas színvonalú, kiemelkedő munkateljesítményéért 

eseti vagy céljutalomban részesíthető.7 

 
7 Módosította a 8/2013.(III.22.) számú KT rendelet 1.§-a. Hatályos : 2013. április 1-től. 

 



 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

 

(1) A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati 

szabályzatban állapítja meg. 

(2) A rendelet 3-6. §-ban foglalt, és a közszolgálati szabályzatban részletesen szabályozott 

juttatások fedezetére a képviselő-testület évente költségvetési rendeletében elkülönített alapot 

képez, amelynek nagysága nem lehet kevesebb évi 1 M Ft-nál. A mindenkori tárgyévi 

minimum keret-összegét az előző évre vonatkozó hivatalos KSH inflációs mértékkel kell 

emelni. 

 
 

8. § 

 

Jelen rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/2002. (V. 16.) ör., 

valamint az azt módosító 1/2005. (I. 20.) ör. rendelet hatályát veszti. 

 
 

Visegrád, 2007. január 25. 

 
 

Hadházy Sándor Tóth Tivadar 

polgármester aljegyző 

 
 

A rendeletet kihirdettem 2007. január 26.-án. 

 

 

Tóth Tivadar 

aljegyző 


