
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete  

 
            a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő  

           egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. 
§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, mint közös 

önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. 
évben 45 000 forint. 

 
2. § Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
 

3. § Az illetmény bankszámlára való utalása esetében a köztisztviselő 
többletköltségét Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeggel ellentételezi 
az alábbiak szerint: 
a) Az 1-6 havi ellentételezés összegét június hónapban, a hónap utolsó 

napjáig, a 7-12 havi ellentételezés összegét december hónapban, a hónap 
20-ig a Polgármesteri Hivatal a köztisztviselő bankszámlájára utalja át.  

b) Abban az esetben, ha a köztisztviselő jogviszonya év közben megszűnik, 
az ellentételezést időarányosan, a jogviszony megszűnésének napján kell 
átutalni a köztisztviselő bankszámlájára.  

c) Azt a köztisztviselőt, aki év közben a bankszámlára történő utalásról 
lakcímre történő utalásra tér át, az időarányos rész illeti meg. 

 

4. § (1)  A Polgármesteri Hivatalba foglalkoztatott köztisztviselő, közszolgálati 
ügykezelő, munkavállaló visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő 
juttatásban részesülhet. A juttatások a következők lehetnek: 
a) illetményelőleg, 
b) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

 (2) A juttatások mértékének, feltételeinek, az elbírálás és az elszámolás 
rendjének, valamint a visszatérítés szabályainak megállapítására a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályai az irányadóak.  

 
5. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 
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 (2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztviselők illetményalapjáról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelete   

 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


