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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek képviselő-testületei 2015-ben fogadták el a jelenleg 

hatályos közszolgálati szabályzatot. A szabályzat 5. melléklete szabályozza az idegen-

nyelvtudási pótlékra jogosító munkaköröket és figyelembe vehető idegen nyelveket. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdése értelmében 

az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. 

Ez a szabályozás a komlex típusú nyelvvizsgákra vonatkozik. A hivatal dolgozói esetében 

komlex középfokú nyelvvizsgák vannak, ebben az esetben a pótlék mértéke az illetményalap 

60 %-a, azaz bruttó 23.190 Ft. A törvény (6) bekezdésétől eltérő esetben az idegen-

nyelvtudási pótlék adható juttatás, azaz a testületek döntésétől függ 

Javaslom a szabályzat 5. mellékletét szóbeli vagy írásbeli középfokú (B2) nyelvvizsga 

meglétével kiegészíteni, mely esetben a pótlék mértéke a törvény (5) bekezdés b) pontja 

szerint az illetményalap 15-15%-a. Ez a módosítás egy főt érintene, és havonta bruttó 5.798 Ft 

összegű illetményemelkedést vonna maga után. 

 

A közszolgálati szabályzat 6. melléklete határozza meg a képzettségi pótlékra jogosító 

munkaköröket. Jelen szabályozás szerint képzettségi pótlék kizárólag pénzügyi ügyintézői 

munkakörben, államháztartási szakon végzett mérlegképes könyvelői végzettséghez jár. A 

közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a szabályozza a képzettségi pótlékra vonatkozó 

szabályokat. A kormányrendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a képzettségi pótlék 

mértéke akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli 

felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40 %-

a. 

Javaslom a szabályzat 6. mellékletét a vállalkozási szakon végzett mérlegképes könyvelői 

végzettséggel kiegészíteni, mivel a pénzügyi munkakör ellátása igényli az adott irányú 

képesítésben szerzett tudás használatát. A módosítás egy fő pénzügyi ügyintézőt érintene, 

akinek a havi illetményét ki kellett egészíteni a garantált bérminimum összegére. A pótlék 

mértéke havonta bruttó 15.460 Ft. 

 

Ennek megfelelően a közös hivatal közszolgálati szabályzatának átdolgozása vált 

szükségessé. 
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Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 12/2015. (II. 10.) 

önkormányzati határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 5. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

„Szóbeli vagy írásbeli középfokú (B2) angol vagy német nyelvű nyelvvizsga megléte esetén 

az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 15 %-a.” 

 

 

2. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletében a képzettségi pótlékra jogosító 

munkakörök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:  

 

„A képzettségi pótlékra jogosító munkakör(öke)t a következők szerint határozom meg: 

Pénzügyi ügyintézői munkakör esetében            Államháztartási- vagy vállalkozási 

szakon végzett mérlegképes könyvelői képzettség.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 6/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 5. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

„Szóbeli vagy írásbeli középfokú (B2) angol vagy német nyelvű nyelvvizsga megléte esetén 

az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 15 %-a.” 

 

 

2. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletében a képzettségi pótlékra jogosító 

munkakörök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:  

 

 

 



„A képzettségi pótlékra jogosító munkakör(öke)t a következők szerint határozom meg: 

Pénzügyi ügyintézői munkakör esetében            Államháztartási- vagy vállalkozási 

szakon végzett mérlegképes könyvelői képzettség.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 7/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 5. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

„Szóbeli vagy írásbeli középfokú (B2) angol vagy német nyelvű nyelvvizsga megléte esetén 

az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 15 %-a.” 

 

 

2. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletében a képzettségi pótlékra jogosító 

munkakörök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:  

 

„A képzettségi pótlékra jogosító munkakör(öke)t a következők szerint határozom meg: 

Pénzügyi ügyintézői munkakör esetében            Államháztartási- vagy vállalkozási 

szakon végzett mérlegképes könyvelői képzettség.” 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2015. szeptember 10. 

 

        dr. Varga Katalin 

        jegyző 

 

 

 


