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Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közszolgálati Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a
továbbiakban: Ktv.) 6. §-a alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen
szabályzatot adom ki.

Bevezető rendelkezések

A szabályzat hatálya Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: hivatal)
foglalkoztatott  vezetőre, köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és Munka Törvénykönyve alapján
foglalkoztatottakra terjed ki.
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre (továbbiakban együtt: polgármester),
közalkalmazottakra és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottakra e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha
azt törvény lehetővé teszi.

A munkaidő, pihenő idő szabályai

1.) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Ktv. 6. §- a értelmében a jegyző.

2.) A hivatal köztisztviselőire érvényes munkarendet  a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban:
Szmsz) tartalmazza, igazodva a Ktv. 39. § (1) bekezdésében foglaltakhoz.

A  szabadság kiadásának szabályai

A szabadság mértékére és kiadásának szabályaira
- a hivatal köztisztviselőire és a település polgármesterére a Ktv. 41. §- 41/A. – 41/B. §-ában,

        - a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra a Kjt. 56. §-a és az 57. § (1) bekezdésében,
        - a munkatörvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatottakra az Mt. 131. – 133. §-ában
foglaltak az irányadók.

Munkavégzés, rendkívüli munkavégzés szabályai

1.) A hivatal köztisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák.
2.) A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és

igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
A hivatal köztisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a
hivatal tekintélyét megőrizni. A köztisztviselő köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot. A köztisztviselő
illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során
jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár
számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

3.) A köztisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen, időben, munkára képes állapotban megjelenni és munkát
végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztviselő alapos indok nélkül
megtagadja, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell
felvenni.

4.) A munkából való távolmaradását a köztisztviselő köteles legalább 24 órán belül munkahelyi vezetőjének
bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezető felszólítására a megadott határidőn belül igazolni. A
munkából való távollét nyilvántartásáért, a hivatal jegyzői irodavezetője felelős. Az illetményszámfejtés részére
történő időszakos adatközlésért az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője a felelős.

5.) Minden köztisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott hivatali vagyontárgyakért. A
vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy
illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles
bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a tűzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni.
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6.) Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a Ktv. 21. §-ában foglalt tevékenységeken kívül a hivatal
köztisztviselői az engedélyemmel létesíthetnek. A felmerülő összeférhetetlenségi okot a jegyzői iroda
vezetőjénél kell bejelenteni.

A rendkívüli munkavégzés szabályai:

A rendkívüli munkavégzés  elrendelésekor a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 126. § - 128. §-a és
a Ktv. 40. §-ában írtak szerint kell  eljárni. Az anyakönyvvezető számára az anyakönyvi események lebonyolítása
érdekében minden házasságkötési szertartás előtt péntek du. 14. órától du. 17. óráig és szombaton de 9. 00 órától
du. 18. óráig rendkívüli munkavégzést rendelek el, melynek ellentelezése a vonatkozó hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint történik.

A helyettesítés szabályai

A  köztisztviselők távolléte esetén a helyettesítés rendjét a Ktv. 49/B. §-a szabályozza a munkáltatói jogot gyakorlóként
a köztisztviselők munkaköri leírásában határozom meg.

A kiküldetés szabályai

A kiküldetés és a napidíj elszámolása rendjét a Ktv. 49/C. §-a szabályozásai szerint állapítom meg.

A munkakör átadás szabályai:

Ha az adott köztisztviselői munkakörbe alkalmazott köztisztviselő személyében változás történik, vagy a feladatok
egyrészének ellátása más köztisztviselő feladatává válik, akkor a feladatátadásról “átadás-átvételi jegyzőkönyvet”
kell felvenni.
A munkakör átadásánál jelen vannak az érintett köztisztviselők és a szervezeti egység vezetője.
A jegyzőkönyvnek (a kötelező jegyzőkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell:
– a lezártan átadott ügyek iratait,
– a folyamatban lévő ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedéseknek a megjelölését,
– a feladatot átadó köztisztviselőnek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való felelősségvállalási

nyilatkozatát,
– a munkakör ellátása során használt – a Hivatal tulajdonában lévő – eszközöket, segédleteket, stb., megjelölve

azok használhatósági állapotát is,
– az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felelősség megállapítását,
– és minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása, vagy az ügyintézési

hibákért, mulasztásokért való felelősség megállapítása szempontjából lényeges.

A szabadidő-átalány megállapítás és elszámolás rendjének szabályai

1.) A rendszeresen túlmunkát végző köztisztviselő számára legfeljebb évi 20 munkanap szabadidő átalány
állapítható meg.

2.) A képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a polgármesteri (vezetői) értekezleteken, valamint a különböző
rendezvényeken és más értekezleteken való részvétel miatt a szabadidő-átalány a túlmunkavégzés arányában
(differenciáltan)  állapítható meg.

3.) Évente 20 munkanap szabadidő-átalányt állapítok meg a következő köztisztviselők részére: Irodavezetők,
irodavezető helyettes, jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető.

4.) Az esedékes szabadidő igénybevételét a köztisztviselő számára lehetőleg a tárgyhóban vagy az azt követő
hónapban kell biztosítani.

5.) Amennyiben a köztisztviselő a szabadidőt a feladatellátás zavartalansága nélkül nem tudja igénybe venni a 4.)
pont szerint, úgy a naptári negyedévben igénybe nem vett szabadidő ellentételezéseként a köztisztviselőt
pénzbeli megváltás illeti meg.

6.) A pénzbeli megváltás mértéke a köztisztviselő megváltáskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.
7.) A pénzbeli megváltást a naptári évet követő január 10. napjáig kell elszámolni. Az irodavezetők minden

negyedévet követően a távolmaradási jelentésben kötelesek jelenteni a szabadidő-átalány igénybevételének
időpontját.
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8.) Nem részesíthető az adott negyedévi túlmunka időarányos részében a köztisztviselő, ha  betegállomány és/vagy
a fizetés nélküli szabadság időtartama az adott negyedévben a 20 munkanapot meghaladja.

9.) Nem részesíthető szabadidő-átalányban az a köztisztviselő, akinek egyéni körülményeire tekintettel az
általánostól eltérő munkarendet engedélyeztem – annak fennállásáig.

10.) A szabadidő-átalány elszámolási rendjének részletes szabályozása, az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetése és
a pénzbeli megváltás összegének elszámolása a Jegyzői Irodavezető feladata.

Tanulmányi szerződés szabályai, képzés, továbbképzés, nyelvtanulás

A tanulmányi szerződés kötésére az Mt. 110. § - 115. §-ában, a Ktv. 33. §-ában meghatározott feltételek alapján
kerülhet sor.

A köztisztviselők díjazásának szabályai

1.) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt 100 forintra
kerekítve kell megállapítani. Az illetmény alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből,  és pótlékokból áll.

2.) Át nem ruházható hatáskörömben, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül - a
teljesítményértékeléstől függően, a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét
legfeljebb 50%-kal megemelhetem, vagy legfeljebb 30%-kal csökkentett mértékben állapíthatom meg.
Döntésemet megelőzően  kikérem az érintett iroda vezetőjének a véleményét az adott köztisztviselő illetménye
eltérítéséről.

Illetményelőleg felvétel eljárási rendjének szabályairól

1.) A köztisztviselő részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható, amennyiben engedélyezem annak
kifizetését.
a) Fizetéselőleg annak a köztisztviselőnek engedélyezhető, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális

ok alapozza meg a kérelmét.
b) A fizetéselőleg felső határa a folyósításakor érvényes minimálbér havi összegének az ötszöröse, de

legfeljebb a személyi jövedelemadó előleggel, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékokkal csökkentett
rendszeres havi személyi alapilletményének a kétszerese.

c) A fizetéselőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, amelyet 6 havi egyenlő részletben vagy az előleg
felvételétől számított 6. hónap utolsó napjáig vissza kell fizetni.

2.) Az illetményelőleg-keretet az Adó- és Pénzügyi Irodavezető kezeli, melynek mértéke nem haladhatja meg a
hivatal éves béralapjának 3%-át.

3.) Az 2.) pont szerinti mérték betartása érdekében az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője vagy az általa kijelölt
köztisztviselő az engedélyezett illetményelőlegekről analitikus és összesített nyilvántartást köteles vezetni, mely
tartalmazza az alábbiakat:
a) az illetményelőleg keretösszegét,
b) a folyósításban részesült köztisztviselő nevét és az iroda megnevezését,
c)   a keret leterhelésének azonos időszakra vonatkozó mértékét, a visszafizetés időtartama szerinti havi

ütemezéssel,
d) a havi felhasználás összesített számszerű összegét.
Az illetményelőleg-keret felhasználásának betartásáért az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője a felelős.

4.) Illetményelőleg felvételére az a köztisztviselő jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya a hivatalban legalább
egy éve fennáll. Határozott idejű kinevezés esetén a köztisztviselő akkor részesíthető illetményelőlegben, ha
kinevezésének időtartama a 2 évet meghaladja.

5.) Illetményelőleg formanyomtatványon az abban megjelölt kötelezettség vállalásával igényelhető.
6.) Az illetményelőleg iránti kérelmek az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetőjéhez nyújthatók be.
7.) Illetményelőleg a köztisztviselő részére évente két alkalommal állapítható meg, feltéve, hogy az előzően felvett

illetményelőleg összeget teljes egészében kiegyenlítette.
8.) Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 6 hónap alatt levonható

legyen, levonás esetén a havi nettó illetmény 33%-át nem haladhatja meg.
9.) Nem állapítható meg illetményelőleg annak a köztisztviselőnek, akinél a 8.) pontban írt levonás feltételei nem

biztosítottak.
10.) A szabályosan kitöltött és engedélyezett kérelem alapján az illetményelőleg kifizetése, a folyamatos

visszafizetés ellenőrzése az Adó- és Pénzügyi Irodavezető feladata.
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11.) Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama
alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét a köztisztviselő egy összegben köteles visszafizetni.

Az idegennyelv-tudási pótlék szabályai

A Ktv.  48. §-ában foglaltakon túl további idegennyelv-tudási pótlékra jogosító  munkaköröket a következőkben
állapítom meg:

Munkakör megnevezése: Idegen nyelv:
a) Irodavezetők
b) ügyintézők

Roma (lovári)
Roma (lovári)

Szociális juttatások szabályozása

A lakásépítés és vásárlás támogatása

A lakásépítés és vásárlás támogatásainak szabályait a Ktv. 49/I. §-ában foglaltak szerint határozom meg.

Albérleti díj megtérítése

A köztisztviselő kérelmére – az érintett irodavezető javaslata alapján – albérleti díj hozzájárulásban
részesíthető. A hozzájárulás mértékéről (a költségvetési lehetőségek függvényében), a köztisztviselő
jogviszonya idejére adható,  melynek összege mértékéről  az albérleti díjakhoz igazodva döntök.

Családalapítás, gyermekvállalás támogatása

1.) A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatallal jogviszonyban álló  köztisztviselő első
házasságkötése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.

2.) A támogatás mértéke: a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott illetményalap
háromszorosa.

3.) A támogatásról a köztisztviselő kérelmére döntök.
4.) A kérelemhez mellékelni kell a házasságot tanúsító házassági anyakönyvi kivonatot, kivéve ha a

házasságkötés helyben történt.
5.) A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatallal jogviszonyban álló köztisztviselő

gyermekének  születése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.
6.) A támogatás mértéke: a támogatásban részesülő egy havi illetményének összege..
7.) A támogatásról a köztisztviselő kérelmére döntök.
8.) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot.

A nyugállományú köztisztviselők támogatása

1.) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthető. Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a
költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem
csoportosítható át.

2.) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások a Ktv. 49./J. §-ában foglaltakkal
egyezően:
a) eseti szociális segély,
b) jövedelem-kiegészítés,
c) temetési segély,
d) kedvezményes étkeztetés,
e) kedvezményes üdültetés.
A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra.
Javaslatot tehet a nyugállományú köztisztviselő életkörülményeit ismerő:
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- hivatal köztisztviselője,
- nyugállományú köztisztviselő, más nyugállományú köztisztviselő tekintetében civil szervezet, egyesület

vezetője, vagy magánszemély.
3.) Az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a jegyzői irodavezető tesz javaslatot. A

támogatás folyósításáról a javaslat alapján döntök.
4.) A jegyzői irodavezető, a civil és érdek-képviseleti szervek vezetőivel együttműködve köteles figyelemmel kísérni

a nyugdíjas köztisztviselők szociális helyzetét.

A munkahelyi dohányzás szabályairól

„A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló
1999. évi XLII. tv. végrehajtása érdekében a munkahelyi dohányzás szabályairól a következők szerint rendelkezem:

1.) A hivatal épületében lévő zárt légterű helyiségekben (beleértve az irodákat, tárgyalótermeket, folyosókat,
mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) (a 2.) pontban foglalt eltéréssel) a dohányzás tilos!

2.) Megengedett a dohányzás azokban az irodákban, amelyekben az állandó jelleggel munkát végzők mindegyike
dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, feltéve, hogy a helyiségben ügyfélfogadás nincs, a
dohányzást tűzvédelmi, vagy egyéb előírás nem tiltja, illetve az iroda megfelelő légcseréje nyílászáró szerkezettel
megoldott. A fenti engedmény az “egybenyíló” irodák esetén csak külön feltételek teljesítésével érvényes. Az
érintett irodákban a dohányzás feltételeit úgy kell alakítani, hogy az a szomszédos irodákban dolgozókat ne
zavarja.
Ennek érdekében:
- dohányzás esetén az iroda ajtaját be kell csukni,
- a dohányzást követően – az ajtónyitást megelőzően – az irodában szellőztetni kell.

3.) A hivatal köztisztviselői, ügyfelei részére dohányzóhelyül – erre alkalmas, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
helyiség híján – a következő területeket jelölöm ki:
a) a hivatal kávézó helyiségét,
b) a hivatal belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen.

4.) A dohányzási korlátozás érvényes a hivatal szervezésében megtartott értekezleteken résztvevőkre.
5.) A hivatal köztisztviselői kötelesek a (kijelölt területek kivételével) a dohányzási tilalmat betartani, illetve

betartatni. Az 1999. évi XLII. tv. 3. § (1) bekezdésének megfelelően kötelesek a dohányzásra vonatkozó
korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az
érintett személyt a hivatal elhagyására felszólítani és vele szemben általam az ÁNTSZ illetékes szervénél
egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni. A törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az intézkedő
köztisztviselő jogosult az érintett személyt a személyazonosságának igazolására felszólítani.

6.) A hivatali épület folyosói bejáratánál, folyosóin a dohányzás tilalmára figyelmeztető piktogramot kell elhelyezni.

Jelen szabályzatot a hivatal minden köztisztviselőjével meg kell ismertetni és a megismerést az aláírásával
igazoltatni.

Hatályba léptető rendelkezések

1.) A Közszolgálati Szabályzat 2011. április 1. nappal lép hatályba, melyben foglaltak rendelkezését a hatályba
lépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

2.) A Közszolgálati Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az általam 2010. február 15. napján kiadott
közszolgálati szabályzat hatályát veszti.

Csanytelek, 2011. március
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Kató Pálné
                jegyző

Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………….köztisztviselő nyilatkozom, hogy Csanytelek Község

Önkormányzata Jegyzője által a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire irányadó, 2011. április 1. napján hatályba

lépett Közszolgálati Szabályzat és annak mellékleteként kiadott Cafetéria Szabályzat 1 példányát átvettem, az abban

foglaltakat reám nézve kötelezőnek ismerem el.

Tudomásul veszem, hogy a két szabályzatban foglaltaktól való szándékos eltérés számomra (önhibára

visszavezethető esetben) hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

Csanytelek, 2011. március

…………………………………..
nyilatkozattevő saját kezű aláírása
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