
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
16/2012.(IV.27.)  

 
önkormányzati rendelete 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és 

közszolgálati ügykezelők  
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről  

(egységes szerkezetben a 39/2012. (X.24.), az 5/2013.(II.15.), a 37/2013.(IX.27.), a 2/2014.(II.21.) a 
2/2015.(II.19.), az 1/2016. (I.28.) és az 1/2017.(I.27.), 1/2018.(I.26), 2/2019. (II.7.) önkormányzati 

rendeletekkel) 
 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím tekintetében a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§ (1) A rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a 
     továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló 
              köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki. 
 

 (2) A 2.§-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre és a foglakoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármesterre is alkalmazni kell.  

 
2. Juttatások, támogatások 

 
2.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői az alábbi  
       juttatásokban, támogatásokban részesülhetnek:  
 

a) illetményelőleg, 
b) gyermekszületési támogatás,  
c) kegyeleti támogatás, 
d) szolgálati hűség jutalmazása, 
e) 1lakáscélú támogatás, 
f) 2elismerő oklevél 

 
 

3. A vezetői illetménypótlék 
 

                                                 
1 A 37/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.09.28. napjától) 
2 A 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be. (Hatályos: 2019.02.08. 
napjától 
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3.§ (1) A vezetői illetménypótlék mértéke a főosztályvezető-helyettesi  szintnek 
megfelelő vezető alapilletményének 15%-a, osztályvezetői szintnek megfelelő vezető 
alapilletményének 10%-a. 

 
 
 (2) 3E §. alkalmazásában  
 1. főosztályvezető-helyettesi szint: a polgármesteri kabinet, a jegyzői kabinet, és a hatósági 

főosztály vezetésére adott megbízás.  
 2. osztályvezetői szint: az 1. pontban fel nem sorolt belső szervezeti egységek vezetésére adott 

megbízás. 
 
 
Az illetménykiegészítés szabályai 
 
4.§4,5,6,7,8’9’10 (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2019. évre 
vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a. 

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2019. évre vonatkozóan 
az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 

5.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti 
     a)  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkozatott köztisztviselők és 

ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 48/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet, 

     b)   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkozatott köztisztviselők 
és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 48/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet.  

 
Nyíregyháza, 2012. április 26. 
 

 

 

Dr. Kovács Ferenc                                                              Dr. Szemán Sándor 
polgármester                                                                        címzetes főjegyző 
 
                                                 
3 A 39/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.  
4 Az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította. 
5 A 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította. 
6 A 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította.  
7 Az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése módosította. 
8 Az 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos: 2017.01.28-tól) 
9 Az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018. 01.27.-től) 
10 A 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése móosította. (Hatályos: 2019.02.08. 
napjától 
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E rendeletet 2012. április hó 27. napján kihirdetem.  
 
Nyíregyháza, 2012. április 27. 
 
 
         
                                                                                             Dr. Szemán Sándor  
                                                                                              címzetes főjegyző 
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Általános indokolás 

 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők  

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  
16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A jogszabály megalkotását a 2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény indokolja, amelynek felhatalmazása alapján a képviselő-testületnek a 
juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben kell 
szabályoznia a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokat.    
 
 

Részletes indokolás  
 

1.§-hoz 
 
E paragrafus meghatározza a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat. 
 
 

2.§-hoz 
 
A Kttv. 237.§-a alapján e szakasz a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére biztosítható 
juttatásokat és támogatásokat határozza meg. 
 
 

3.§-hoz 
 
Ez a paragrafus a Kttv. 236.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a vezetői illetménypótlékok mértékét 
állapítja meg.  
 
 

4.§-hoz 
 

A Kttv. 234.§ (3) és (4) bekezdései alapján a felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű 
köztisztviselőknek adható illetménykiegészítés mértékét szabályozza ez a rendelkezés. 
 
 

5.§-hoz 
 
A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályokat határozza meg ez a paragrafus.  
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