Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdésében, a 234.§ (3)-(4) bekezdésében, a 236.§ (5)
bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, közszolgálati
ügykezelőkre (a továbbiakban együttesen: köztisztviselő).
(2) E rendeletben foglaltakat a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá eső
munkavállalóira is alkalmazni kell.
(3) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
(4) A polgármesterre az e rendeletben foglaltakat – a politikai választott tisztségük
sajátosságainak figyelembe vételével - kell alkalmazni, kivéve, ha a jogállásukról szóló törvény
másként rendelkezik.

II. fejezet
HIVATÁSETIKA
2.§ A képviselő-testület, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv. ) 231.§ (1) bekezdése alapján és figyelemmel a Kttv. 83. §-ban foglaltakra a
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, az alábbiak szerint állapítja meg.
1. A hivatásetikai alapelvek részletes tartalma
3.§ A köztisztviselő köteles az esküjében vállaltakat lelkiismeretesen megtartani, továbbá a
jogszabályokban rögzítetteken túl a hivatásetikai követelményekben előírt kötelezettségeit
teljesíteni. A köztisztviselő a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott
viszonyokra úgy köteles tekinteni, mint amelyek az alkotmányos intézményrendszer részét
képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettsége az ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat
meg.
4.§ A köztisztviselő köteles a jogszabályok, és a rá vonatkozó sajátos szabályokat tiszteletben
tartva, azoknak megfelelően eljárni, valamint különös gondot fordítani arra, hogy a személyek
jogait, vagy érdekeit érintő döntések megfeleljenek a jog előírásainak.
5.§ (1) A köztisztviselő köteles a hivatása gyakorlása során és a magánéletében egyaránt olyan
magatartást tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az állampolgároknak a közigazgatási
szervek tisztességébe, semlegességébe és hatékonyságába vetett közbizalmat. Hivatásából
eredően minden esetben olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel kiérdemli az állampolgárok,
a munkatársai és hivatali felettesei bizalmát, tiszteletét és megbecsülését önmaga, és az általa
képviselt közszolgálat iránt.
(2) A köztisztviselőtől elvárható, hogy munkája során udvarias és előzékeny magatartást
tanúsítson az ügyfelekkel és munkatársaival szemben, valamint megjelenésével és kulturált

öltözködésével is erősítse munkahelye és az egész közszolgálat elismertségét, ezzel is fejezze ki
tiszteletét munkatársai és az állampolgárok iránt.
(3) A köztisztviselő tisztességessége és feddhetetlensége a korrupció-mentesség területén is meg
kell nyilvánuljon, ezért köteles elutasítani minden - működésével összefüggő, nem jogszabályon
alapuló - előnyt (pl. ajándékok, egyéb gazdasági előnyök), amelyek döntésében befolyásolhatják.
6.§ A közigazgatási feladatok végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő bánásmódban
részesíteni az azonos helyzetben lévőket, továbbá a nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen,
etnikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten,
politikai vagy egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, vagyoni
helyzeten, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális beállítottságon alapuló
indokolatlan diszkrimináció látszatát is kerülnie kell. Ennek az alapelvnek a köztisztviselő
mindennapi munkájában maradéktalanul érvényesülnie kell, és a közigazgatással a
köztisztviselőn keresztül találkozó ügyféllel szemben maradéktalanul érvényre is kell juttatni. Az
ügyfél felé a közigazgatás ügyfélbarát jellemzőjét a köztisztviselőnek kell közvetítenie, erre a
kötelezettségére a köztisztviselőnek minden esetben és minden körülmények között tekintettel
kell lennie, azt érvényre kell juttatnia.
7.§ (1) A köztisztviselő tevékenysége során nem lehet részrehajló, a közhivatali tevékenysége és
eljárása mindenkor elfogulatlan és pártatlan kell, hogy legyen. A köztisztviselő köteles
tartózkodni valamennyi - a pártatlanságot hátrányosan érintő - önkényes intézkedéstől, valamint
a magatartását nem irányíthatja sem személyes, sem családi, sem pedig politikai érdek.
(2) A köztisztviselő köteles a külön jogszabályokban rögzített összeférhetetlenségi előírásokat
megtartani, az elfogultság, az előnytelen jogszerzés, a hivatallal való visszaélés, a mások által
való befolyásoltság elkerülésének követelményét szem előtt tartani. Az esetlegesen felmerülő
összeférhetetlenségi helyzeteket ebből következően köteles mielőbb feloldani.
(3) A köztisztviselő köteles megakadályozni, hogy a személyes érdekei összeütközésbe
kerüljenek közhivatali feladataival, valamint köteles minden érdemi, valószínűsíthető, illetve
lehetséges érdekkonfliktust megelőzni, illetve annak bekövetkezte esetén azt kiküszöbölni.
8.§ (1) A köztisztviselő munkáját - a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően - a
legjobb szakmai tudása szerint kell elvégezze, és feladatait az anyagi jogi és eljárási szabályok
érvényre juttatásával és a határidők pontos megtartásával kell végrehajtsa.
(2) Az egyéni és a közigazgatási szerv által biztosított lehetőségeihez mérten a köztisztviselőnek
szakmai tudását, képességeit, kompetenciáit folyamatosan fejlesztenie szükséges. Jogalkalmazó
tevékenysége során a jogszabályokat felelősségteljesen kell a gyakorlatban alkalmaznia.
(3) A köztisztviselő munkája során a Hivatal kialakult intézkedési gyakorlatából adódó jogos
elvárásoknak, következetességnek megfelelően köteles eljárni.
(4) A köztisztviselő köteles a döntések meghozatalában az ésszerű határidők maximális
megtartásával dolgozni.
9.§ Figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő munkáját minden esetben széleskörű társadalmi és
szakmai összefüggésben, kapcsolatrendszerben végzi, köteles különösen olyan esetekben
készségesen együttműködőnek lennie, amikor ügyfelekkel, a munkatársakkal, más hatóságok
vezetőivel, ügyintézőivel, illetve az egyéb államhatalmi szervek dolgozóival kerül kapcsolatba.
Mindezeken túl a Hivatal döntéseihez szükséges, minden rendelkezésére álló és törvényesen
hozzáférhető információt biztosítania kell, azokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a
döntéshozók elől nem tarthatja vissza.
10.§ A köztisztviselő döntéseinek meghozatala során mindig biztosítania kell, hogy a meghozott
intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. A köztisztviselő különösen a polgárok
jogainak korlátozását köteles kerülni, ha ezen korlátozások nincsenek ésszerű kapcsolatban az

elérni kívánt intézkedés céljával. Intézkedései során a köztisztviselő köteles tiszteletben tartani a
magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti egyensúlyt.
11.§ Nem megengedett a Hivatal köztisztviselői között, az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben nevesített védett tulajdonságok (így
különösen a nem, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, fogyatékosság,
egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi
állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet,
érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző) szerinti
megkülönböztetés.
12.§ (1) A vezető személyes példamutatással, ráhatással köteles motiválni beosztottjait a
számukra jogszabályban előírt, vagy a Hivatal által meghatározott (vizsga) kötelezettségeiknek
teljesítésére, valamint tudatosítani köteles bennük a folyamatos szakmai- és általános
műveltségbeli önképzés, a helyismeret jelentőségét, annak hasznát, hiányának hátrányait.
(2) A vezető szakmai és közéleti fórumokon képviselje a pártatlan közigazgatás egyetemes
érdekeit, megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét és legyen fogékony a megalapozott
bírálatokra.
(3) A vezető csak a feladatok ésszerű, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében éljen
utasításadási jogával. A számára biztosított utasítási joggal köteles körültekintően élni, melynek
gyakorlása során beosztottjainak tulajdonságai ismeretében lehetőleg kerülnie kell egy adott
szolgálati utasítással a végrehajtásra kötelezett számára indokolatlan konfliktushelyzetet. A
vezető utasításainak számonkérése során is a szükséghez mérten erélyesen, de mindig
igazságosan lépjen fel, tisztelve beosztottjai emberi méltóságát és személyiségi jogait. Juttassa
érvényre a vezetése alá tartozók körében a jelen fejezetben megfogalmazott értékrendet, ennek
alapján támogassa, illetve marasztalja el beosztottjait.

III. fejezet
JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK
2. Illetménykiegészítés, illetményelőleg
13.§ (1) A Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hivatal
valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a tárgyévre
illetménykiegészítés állapítható meg, melynek mindenkori mértéke a Kttv. hatályba lépésének
évében, a (2) bekezdésben, az azt követő költségvetési években a Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében kerül meghatározásra.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2012. éven, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők
és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen alapilletményük 10 %ka.
14.§ (1) A Hivatalnál legalább 6 hónapja közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő részére
személyi és családi okok miatt a munkáltatói jogkör gyakorló illetményelőleg folyósítását
engedélyezheti legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség ellenében, amennyiben azt az
önkormányzat éves költségvetésében a személyi juttatások előirányzata és az önkormányzat
rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik.
(2) Határozott idejű kinevezés esetén a köztisztviselő akkor részesíthető illetményelőlegben, ha
kinevezésének időtartama a 6 hónapot meghaladja, továbbá a visszafizetési kötelezettség
időtartama nem terjeszkedhet túl a határozott idejű jogviszony megszűnésének időpontján.
(3) Az illetményelőleg mértéke nem haladhatja meg a köztisztviselő havi illetményének
kétszeresét.

3. Jutalmazás
15.§ A munkáltatói jogkör gyakorlója, a nyugdíjba vonuló köztisztviselő részére, közszolgálati
jogviszonyának megszűnésekor tárgyjutalmat ajándékozhat a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott adómentes összeghatárig.
4. Egyéb juttatások, támogatások
16.§ (1) A köztisztviselő részére adható:
a) családalapítási támogatás
b) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
c) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása
d) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához hozzájárulás
e) képzési, továbbképzési támogatás
(2) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget kell biztosítani az
50/1999.(XI. 3.) EÜM rendelet szerinti feltételek fennállása esetén.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt támogatások és juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás
és az elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait, valamint az ezen feladatokat ellátó
szervezeti egységeket a munkáltatói jogkör gyakorlója közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
17. § A legalább 10 éves – nyugállományú köztisztviselőnél legalább 15 éves – közszolgálati
jogviszonnyal rendelkező köztisztviselőt, nyugállományú köztisztviselőt elhalálozása esetén a
temetési költségek részben vagy egészében történő átvállalásával a jegyző a közszolgálat
halottjává nyilváníthatja.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti, a köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló 13/2003.(X.10.)
önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 3/2010.(II.15.) és 15/2005.(X.28.)
önkormányzati rendelet.
(3) 2013. január 1. napján hatályát veszti e rendelet 13.§ (2) bekezdése.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Seregélyes 2012. április 25.
Horváth Károly
Jegyző

