
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

 
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

juttatásairól és illetménykiegészítéséről 
 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében és a 237.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§  (1) A rendelet hatálya az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal által (a továbbiakban: 

Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
(2) A rendelet 2.§-ának rendelkezéseit a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó és 
működtető önkormányzatok – Alap, Alsószentiván és Sárszentágota - polgármestereire 
is alkalmazni kell. 

 
2. Köztisztviselői juttatások, támogatások 

 
2.§  (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat 

biztosítja: 
a) temetési segély 
b) illetményelőleg 
(2) A köztisztviselő részére a Közös Önkormányzati Hivatal egészségügyi juttatásként 
szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához hozzájárulást biztosít. 
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselő részére képzési, továbbképzési 
támogatást nyújthat. 

 
3. A támogatások biztosításának szabályai 

 
3.§  A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások, illetőleg támogatások mértékét, 

feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint az esetleges visszatérítés 
szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg, a képviselő-
testület által biztosított költségvetési kereten belül. 

 
4. Illetménykiegészítés 

 
4.§  A Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselője alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 
jogosult. 

 
5.§  A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások és támogatások, valamint a 4.§-ában 

megállapított illetménykiegészítés költségvetési fedezetét a Képviselő-testület a Közös 
Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében biztosítja. 

 
 
 



5. Záró rendelkezések 
 
6.§  (1) A rendelet 2013. április 1. nappal lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek 
juttatásairól és illetménykiegészítéséről szóló 9/2008.(VII. 25.), valamint az Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek juttatásairól és 
illetménykiegészítéséről szóló 9/2008.(VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 1/2010. (I.26.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
Méhes Lajosné     Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
  polgármester       jegyző 
 
 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Alap, 2013. március 28. 
 
 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
jegyző 


