
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 
a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,  

egyéb juttatásairól  
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 234. § (3) bekezdés b) 
pondjában és (4) bekezdésében, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Arló 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők részére a képviselő-testület 
a) a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletményének a 20%-a szerinti összegben, 
b) a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében az 

alapilletménynek a 20%-a szerinti összegben 
illetménykiegészítést állapít meg. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére – 
házastársuk, gyermekük halála esetén – temetési támogatást állapít meg. 

(2) A támogatás összege azonos a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott temetési segély mindenkori összegével. 

 
3. § 

 
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére illetmény előleg felvételét 
biztosítja kamatmentesen. 
 

4. § 

 
(1) A képviselő-testület tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 

támogatást nyújt a közszolgálati tisztviselők részére. 
 
(2) A tanulmányi szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlója köti meg a közszolgálati 

tisztviselővel.  
 
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében meghatározott juttatásra fordítható 

keretösszeget a mindenkor érvényes költségvetési rendeletben határozza meg. 
 

5. § 
 

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a mindenkor érvényes költségvetési 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulást nyújt évi egyszeri 
kifizetéssel bankszámlára történő átutalással. 
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6. § 

 
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 23-án lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló 7/2011. (II. 4.) rendelet. 
 

7. § 
 
Az 5. § szerinti juttatásra a közszolgálati tisztviselők 2015. január 1-jétől jogosultak. 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                                  Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                                                    jegyző 
 


