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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 75. § 

(5) bekezdése alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen 

szabályzatot adom ki: 

 

 

I. fejezet 

 

A szabályozás célja és hatálya 

 
1. A Kttv. előírásainak megfelelően a Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban: 

Szabályzat) tartalmazza azokat a tárgyköröket, amelyek a közszolgálati jogviszonnyal 

összefüggésben a hivatali szervezet vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető) 

általános szabályozási hatáskörébe tartoznak. 

 

2. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 

köztisztviselői kötelesek betartani az egyes tárgykörre vonatkozó szabályokat. 

 

3. A Hivatal köztisztviselői a Szabályzatban rögzített juttatásokra a közszolgálati 

jogviszonyuk és ezen Szabályzat alapján szereznek jogosultságot. 

 

4. A Szabályzat személyi hatálya a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, valamint 

a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaszerződéssel foglalkoztatottakra 

terjed ki. 

 

II. fejezet 

 

Munkáltatói jogok gyakorlása 

 
A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatalvezető.  

- A hivatalvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjét a Hivatal Szmsz-e 

tartalmazza. 

- A gazdasági vezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlását és az OSZÖ elnökének 

ezzel kapcsolatos jogkörét a Hivatal Szmsz -e tartalmazza.  

 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 

bekezdés b) pontjában biztosított jogkörben eljárva – figyelemmel a Kttv. 37. §-ra és a 227. §-

ra – a Hivatalban a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik: 

 

1. A hivatalvezető gyakorolja a következő munkáltatói jogokat, a hivatalban dolgozó 

köztisztviselők és munkavállalók felett, az elnök egyetértésével: 

- a közszolgálati jogviszony létesítése 

- közszolgálati jogviszony megszüntetése 

- vezetői megbízás adása 

- vezetői megbízás visszavonása 

- köztisztviselő jutalmazása 
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2. Saját hatáskörben gyakorolja a következő munkáltatói jogokat: 

- a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők munkaköri leírásának 

elkészítése, folyamatos aktualizálása 

- a vezetők részére szabadság engedélyezése 

- pályázati felhívások kiírása 

- a köztisztviselő előmeneteléhez szükséges minősítés 

- a közszolgálati jogviszony létesítésekor a Kttv. szerinti illetmény megállapítása 

- a kinevezés módosítása 

- a Kttv. rendelkezései szerint történő kötelező átsorolás 

- a munkavégzéssel járó külön juttatásokra a jogosultság megállapítása 

- jubileumi jutalom megállapítása 

- az alapilletmény 

 

3. Az elnök gyakorolja a következő munkáltatói jogokat a hivatalvezető és a gazdasági 

vezető esetében: 

- a közszolgálati jogviszony létesítése 

- a közszolgálati jogviszony megszüntetése 

- adott esetben javadalmazás és béremelés előterjesztése, szerződés aláírása  

- jutalmazás 

 

 

III. fejezet 

 

Az alkalmazás feltételei, közszolgálati jogviszony létesítése 

 
1. Alkalmazás feltételei 

 

1.1. A Hivatalban közszolgálati tisztviselőként az alkalmazható, aki rendelkezik a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

és az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

(a továbbiakban: Vtv.) közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésére meghatározott 

feltételeivel. 

 

1.2. A Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyban, 

beosztásban, munka- vagy feladatkörben közszolgálati tisztviselő akkor alkalmazható, 

ha a Vtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tett. A 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a Hivatal – a 

köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, kezeléséről, nyilvántartásáról, 

az abban foglalt adatok védelméről és az ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtti 

meghallgatás lefolytatásának szabályairól szóló – szabályzata határozza meg. 

 

1.3. A Hivatalban az a közszolgálati tisztviselő alkalmazható, aki rendelkezik a munkakör 

ellátásához szükséges, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet mellékletében a feladatkörre meghatározott 

szakképesítések valamelyikével. 
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2. A közszolgálati jogviszony létesítése 

 

2.1. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hivatal állományába közszolgálati 

tisztviselőt kinevezni, illetve a kinevezéssel együtt vezetői munkakör betöltésére 

vonatkozó kinevezést adni meghívásos, vagy pályázati eljárás alapján lehet. Az üres és 

megüresedő álláshely (a továbbiakban együtt: álláshely) betöltésének módját a 

kiválasztási eljárás megindítását megelőzően – az adott álláshely felett munkáltatói 

jogkört gyakorló vezető javaslatát is figyelembe véve – a hivatalvezető határozza meg. 

2.2. Ha jogszabály pályázat lefolytatását nem teszi kötelezővé, munkavállalót 

munkaszerződéssel alkalmazni pályázati eljárás lefolytatása nélkül is lehet. Ha a 

munkavállaló kiválasztása pályázati eljárás keretében történik, annak hivatali 

lebonyolítására a pályázati eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy 

a pályázati felhívást nem kell a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: 

Szolgáltató Központ) hivatalos honlapján közzétenni. 

 

3. A pályázati eljárás rendje 
 

3.1. A pályázati eljárás előkészítése és lefolytatása a hivatalvezető feladata. 

 

3.2. A pályázati felhívást a hivatalvezető készíti el. A pályázati felhívásnak legalább az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- a Hivatal megnevezését, 

- a betöltendő munkakör, vezetői kinevezés, megbízás esetén a vezetett szervezeti 

egység megnevezését, 

- az ellátandó feladatok ismertetését, 

- a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és 

egyéb szükséges valamennyi feltételt, 

- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, 

- a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, 

- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános 

tájékoztatást, 

- az álláshely betöltésének időpontját, 

- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. 

 

3.3. A pályázati felhívást a Hivatal honlapján és helyben szokásos módon kell közzétenni. 

A pályázati felhívás megjelentetéséről a hivatalvezető gondoskodik. 

 

3.4. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ (KSZK) hivatalos honlapján is közzé kell tenni. 

 

3.5. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívás közzétételétől 

számított 10 napnál nem lehet rövidebb. A pályázatban megjelölt benyújtási határidőt 

a KSZK honlapján történő közzétételtől kell számítani. 
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3.6.A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázatot a 

pályázati felhívásban szereplő, a pályázat benyújtására előírt határidőben érkezettnek 

kell tekinteni, ha: 

 

- a pályázó legkésőbb a benyújtásra előírt határidő utolsó napján a hivatali 

munkaidő végéig pályázatát személyesen benyújtotta, illetve 

- a postai úton pályázó – a postai bélyegző lenyomata szerint – legkésőbb a 

benyújtásra előírt határidő utolsó napján éjfélig postára adat a pályázati anyagát. 

 

3.7. Ha a határidő utolsó napja szombat, vasárnap, vagy munkaszüneti nap, a határidő a 

következő munkanapon jár le. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

 

Érvénytelennek kell nyilvánítani a pályázatot, ha: 

- az a benyújtási határidőn túl érkezett, 

- az nem a pályázati felhívásban meghatározott módon került benyújtásra, 

- az nem tartalmazza valamennyi, a pályázati felhívásban meghatározott 

benyújtandó iratot, 

- a pályázó valamely, a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek nem felel 

meg. 

 

3.8. A hivatalvezető előszűrés alapján összeállítja az érvényes pályázatot benyújtott 

pályázók jegyzékét. A jegyzékből kiválasztott pályázókkal a hivatalvezető és/vagy az 

általa erre a feladatra kijelölt személy/személyek felvételi beszélgetést folytatnak, 

szakmai múltjukat a szükséges mértékben megvizsgálják, majd több, a pályázati 

felhívásban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázat 

esetében a pályázók között rangsort állítanak fel.  

 

3.9. A hivatalvezető dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról. 

 

3.10. A pályázat eredményéről a hivatalvezető valamennyi pályázót írásban értesíti. 

 

3.11. Ha az álláshely betöltésére jogszabály kötelező pályázatot ír elő, akkor a 

pályázati eljárást a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel kell 

lefolytatni. 

 

4. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

A köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a Hivatal ,,a köztisztviselők 

vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, kezeléséről, nyilvántartásáról, az abban foglalt adatok 

védelméről és az ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtti meghallgatás lefolytatásának 

szabályairól” szóló Szabályzata tartalmazza. 

5. A teljesítményértékelés 
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A teljesítményértékelés szabályait ,,Az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetési szervei 

foglalkoztatottjainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről,, szóló 

Szabályzat B) fejezete tartalmazza. 

 

 

IV. fejezet 

 

Az alkalmazás feltételei, közszolgálati jogviszony létesítése 
 

1. Munkaidő 

 

1.1. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalában a munkaidő heti 40 óra. A 

Hivatal közszolgálati tisztviselőire érvényes munkarend a következő: 

 

a munkaidő hétfőtől – csütörtökig 7.00 – 15.30 óráig 

pénteken    7.00 – 13.00 óráig tart. 

 

1.2. A közszolgálati tisztviselő részére – ha a napi munkaidő a 6 órát meghaladja – a 

munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc munkaközi 

szünetet kell biztosítani. 

A munkaközi szünet 11.30 órától 13.30 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe 

venni. 

(Kttv. 94. § (1) bekezdés: Minden további 3 óra munkavégzés után a közszolgálati 

tisztviselő részére legalább 20 perc munkaközi szünetet kell egybefüggően biztosítani.) 

 

2. Rendkívüli munkavégzés 

 

2.1. Rendkívüli munkavégzésnek minősül, ha a közszolgálati tisztviselő a Kttv. 96. § 

(1)-(8) bekezdése alapján az 1. pontban meghatározott munkaidején kívül 

munkahelyén munkát végez, illetőleg meghatározott ideig és helyen a 

munkavégzésre készen áll. 

(Kttv. 96. § (1) bekezdés: Rendkívüli esetben a közszolgálati tisztviselő a beosztás 

szerinti munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni.) 

 

2.2. A közszolgálati tisztviselő napi, illetve heti munkaideje a 12, illetve a 48 órát nem 

haladhatja meg. A napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli 

munkavégzés időtartamát be kell számítani. 

(Kttv. 92. § (2) és (4) bekezdés) 

(A rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatja meg a 200 órát évente – teljes 

munkaidő esetén. Kttv. 96. § (8) bekezdés) 

 

2.3. A közszolgálati tisztviselőt a rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak 

időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. 

A közszolgálati tisztviselőnek: 

- heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő 

időtartamának kétszerese, 

- munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő 

időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő jár. 

(Kttv. 98. § (3) bekezdés) 
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2.4. A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően legkésőbb 30 napon belül kell 

kiadni, ha ez nem lehetséges meg kell váltani. 

A megváltás mértéke a közszolgálati tisztviselő kifizetéskori illetményének a 

szabadidőre járó arányos összege. 

(Kttv. 98. § (7) bekezdés) 

 

2.5. A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-átalányra a 

vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező közszolgálati tisztviselő jogosult. 

 

2.6. A „home office” munkavégzésre külön szabályzat szerinti előírások vonatkoznak.  

 

3. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának 

szabályai 

 

3.1. A rendkívüli munkavégzést – a közszolgálati tisztviselő kérésére – írásban kell 

elrendelni a rendkívüli munkavégzés előtt legalább 2 nappal korábban. Ettől 

rövidebb időtartamon belül rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt 

esetben lehet elrendelni. 

(Kttv. 96. § (4) bekezdés) 

 

 

3.2. A rendkívüli munkavégzés elrendelésére a hivatalvezető jogosult a 1. sz. melléklet 

szerinti ,,Rendkívüli munkavégzést elrendelő lap” használatával. 

 

3.3. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének tartalmaznia kell: 

 

- a közszolgálati tisztviselő nevét, munkahelyi beosztását, 

- a rendkívüli munkavégzést elrendelő nevét, munkahelyi beosztását, 

- a rendkívüli munkavégzés időpontját, időtartamát, helyét, a 2 napnál rövidebb 

időtartamon belül elrendelt rendkívüli munkavégzés indokát 

- az elvégzendő feladatot, 

- az elrendelés dátumát, az elrendelő és a közszolgálati tisztviselő aláírását, 

- a rendkívüli munkavégzés elvégzésének igazolását, 

- a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő mértékét és kiadásának időpontját, 

esetleg megváltásának összegét, annak kifizetési dátumát, kifizetését igazoló 

bizonylat megnevezését. 

 

3.4. A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot 3 példányban kell elkészíteni. Az első a 

közszolgálati tisztviselő, a második a munkáltató, míg a harmadik a személyi 

nyilvántartást vezető példánya. A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapon a 

hivatalvezető a rendkívüli munkavégzés teljesítését és időtartamát leigazolja. A 

munkáltató példányát a hivatalvezető – amennyiben a szabadidő határon belüli 

kiadása sikertelen volt – havonta összegyűjtve átadja a gazdasági vezető részére. 
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A gazdasági vezető a rendkívüli munkavégzést elrendelő lap alapján a rendkívüli 

munkavégzésért járó illetményt számfejti, majd a havi munkabérrel együtt a 

közszolgálati tisztviselő bankszámlájára utalja. Az átutalás napját és a bizonylat 

számát a rendkívüli munkavégzést elrendelő lapon fel kell tüntetni. 

 

3.5. A rendkívüli munkavégzés egyéb szabályait a Kttv. 96-99. §-ai szabályozzák. 

 

4. Közszolgálati tisztviselő képzése, továbbképzése 

 

4.1. Ha a közszolgálati tisztviselő képzésben – ide nem értve a Kttv. 8. § (1) bekezdése 

szerint továbbképzést – vesz részt és ez érinti a munkaidejét, köteles ezt 

engedélyeztetni a munkáltatóval. A munkáltató engedélye alapján a közszolgálati 

tisztviselő mentesül a tanulmányok folytatásához szükséges időre a munkavégzési 

kötelezettsége alól, amelynek időtartamára a közszolgálati tisztviselő illetményre 

jogosult. 

A közszolgálati tisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés 

időtartamát. 

 

4.2. A közszolgálati tisztviselőnek joga és kötelezettsége az előmeneteléhez előírt 

képzésben részt venni, továbbá szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni. A 

közszolgálati tisztviselő kötelezettsége a képzés ideje alatt a megjelenés, az aktív 

közreműködés, a tananyag megfelelő szintű elsajátítása és a vizsgakötelezettség 

teljesítése. 

 

4.3. A Hivatal – a képzés jellegétől és a konkrét egyedi vezetői döntéstől függően – 

biztosítja a pénzügyi, személyi és tárgyi-technikai feltételeket, ennek keretében: 

 

- beszerzi az oktatási segédanyagokat, 

- konzultációkat szervez, 

- munkaidő-kedvezményt ad, 

- tanulmányi szabadidőt biztosít a vizsgára való felkészüléshez és a vizsgán történő 

megjelenéshez, 

- a munkaidő-kedvezmény és a tanulmányi szabadidő időtartamára illetményt 

folyósít, 

- teljes egészében vagy részben átvállalja a tandíjat, tanfolyami díjat, illetve 

vizsgaköltséget. 

 

4.4. Képzésben a közszolgálati tisztviselő kötelezés vagy egyéni jelentkezés alapján 

vehet részt. A Hivatal egyidejűleg a közszolgálati tisztviselő egy képzési formában 

való részvételét támogatja; a támogatás szempontjából a közigazgatási képzés 

megelőzi az egyéb szakmai képzést. 

 

4.5. A Hivatal éves továbbképzési tervet készít, amely tartalmazza a közszolgálati 

tisztviselők kötelező képzési formákra történő kijelölését, illetőleg az egyéb szakmai 

képzésben való részvételük engedélyezését. A továbbképzési terv összeállításánál 

figyelembe kell venni a Kttv. rendelkezéseit, a betöltött munkakört, a végzett munka 

mennyiségét és minőségét. 

A továbbképzési tervet a hivatalvezető hagyja jóvá. 
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4.6. A közszolgálati tisztviselő egyéb szakmai képzésére – ideértve a jogi szakvizsga 

letételét, a munkakörhöz kapcsolódó szakképzést, szaktanfolyam (pl. pénzügyi, adó-

, társadalombiztosítási, számítástechnikai tanfolyam) elvégzését, az első, második 

vagy további diploma megszerzését, valamint a szakosító képzést – hivatali kijelölés 

vagy egyéni kezdeményezés alapján kerül sor. 

 

4.7. Az egyéb szakmai képzésre akkor lehet a közszolgálati tisztviselőt kijelölni, ha a 

hivatalvezető az adott képzettség megszerzését a hivatali érdekek szempontjából 

szükségesnek tartja. 

 

4.8. Az egyéni kezdeményezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

engedélyével képzésben résztvevő közszolgálati tisztviselővel tanulmányi 

szerződést köt. A szerződés részletesen tartalmazza a közszolgálati tisztviselővel 

szemben támasztott követelményeket, valamint a Hivatal által nyújtott 

támogatásokat és a támogatás visszatérítésére vonatkozó szabályokat. 

 

4.9. Szerződés hiányában a közszolgálati tisztviselő saját költségére és szabadsága 

terhére folytathatja a tanulmányokat, de az iskolarendszerű oktatásban való 

részvételt – a Kttv. szerinti szabadidő biztosításával – a Hivatal lehetővé teszi. 

 

V. fejezet 

 

A közszolgálati tisztviselő díjazása 

 
1. Illetménypótlékok 

 

1.1. Illetménypótlékra jogosító munkakörök 

 

Az illetménypótlékra jogosító munkaköröket a Kttv. 141-142. § alapján a következők szerint 

szabályozom: 

 

a) A Hivatalnál éjszakai pótlékra jogosító munkakört nem állapítok meg. 

b) A Hivatalnál egészségügyi pótlékra jogosító munkakört nem állapítok meg. 

 

2. Idegennyelv-tudási pótlék 

 

A Hivatalnál a Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján angol, francia, német, arab, kínai és orosz 

nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár. Mértéke a Kttv. 141. § 

(6)-(8) bekezdései szerint kerül megállapításra. 

Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító egyéb nyelv: szlovén 

 

 

3.Alapilletmény és illetménykiegészítés  

 

A közszolgálati tisztviselők illetményalap -eltérítésére, illetve illetmény- kiegészítésre a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234/A § 

-a alapján lehetőség van, melynek mértéke a tárgyévi költségvetési tárgyalások részeként 

kerül jóváhagyásra.  
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4.Személyi illetmény megállapítása  

 

A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a személyi illetmény megállapítására a 

Kttv. 235. §. -ában meghatározottak szerint van lehetőség.  

Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. 

 

 

 

VI. fejezet 

 

Egyéb juttatások 

 
1. Cafetéria juttatás 

 

A közszolgálati tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt 

juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. 

 

A cafeteria juttatás éves összege a mindenkori költségvetési törvényben jóváhagyott 

mértékig az önkormányzat financiális lehetőségei függvényében az éves költségvetési 

határozattal összefüggésben elfogadott szabályzatban kerül megállapításra.  

 

A közszolgálati tisztviselő írásban vagy elektronikus úton tárgyév január 31- éig, illetve a 

jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy cafetéria juttatás 

összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. 

 

Ezen nyilatkozat tárgyévben egy alkalommal írásban vagy elektronikus úton a nyilatkozat 

ismételt benyújtásával módosítható. 

 

A cafetéria juttatás részletes rendelkezéseit és összegét külön, tárgyévben jóváhagyott 

szabályzat tartalmazza. 

 

2. Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 

(Kttv. 152.§) 

 

2.1. Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 

 

A támogatás mértéke a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási költség 100%-a. 

 

Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás folyósítása esetén a közszolgálati 

tisztviselőnek vállalnia kell, hogy közszolgálati jogviszonyát a képzés letelte után a 

képzés időtartamával megegyező időtartamig saját kérelmére nem szünteti meg. Abban az 

esetben, ha a közszolgálati tisztviselő közszolgálati jogviszonya az előbbi időtartam előtt 

neki felróható okból, saját kérelmére – kivéve a nyugdíjazást – szűnik meg, köteles a 

részére folyósított támogatást visszafizetni. 

 

A képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 

hivatalvezetőnek kell benyújtani. 
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A támogatás megállapításáról a hivatalvezető dönt. 

 

A támogatás folyósításáról, esetleges visszafizetéséről nyilvántartást kell vezetni, mely 

nyilvántartás vezetése a pénzügyi előadó II. feladata. 

 

Nyelvtanulási támogatás csak az V. fejezet 2. pontjában meghatározott idegennyelv-tudási 

pótlékra jogosító nyelvtanulások esetében folyósítható. 

 

2.2. Egyéb juttatások 

 

2.2.1. Egészségügyi támogatás 

 

A Hivatal egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére védőszemüveg készítésének 

díjához – vissza nem térítendő – hozzájárulást biztosít. 

 

Védőszemüvegnek minősül a látáscsökkenés alapján szükséges dioptriás szemüveg, 

melyet olyan technológiával készítenek, amely védi a szemet a számítógép okozta káros 

hatásoktól vagy enyhíti azokat. 

 

A hozzájárulás mértéke szemüvegenként 40.000.- Ft, amely összeget a hivatal nevére 

szóló számla ellenében kell kifizetni. 

 

Védőszemüveg igénylésére a köztisztviselő évente jogosult. 

 

Abban az esetben, ha orvosi igazolás alapján a számítógép előtt végzett munkához 

szükséges a védőszemüveg és dolgozónál jelentős látáscsökkenés (dioptriaváltozás) 

következik be, úgy a fenti időszakot figyelmen kívül kell hagyni a támogatás 

megállapításánál. 

 

2.2.2. Munkába járás költsége 

 

A Hivatal a munkába járás támogatásaként a köztisztviselő részére megtéríti a 

közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás díjának bérlettel vagy teljes áru 

menetjeggyel történő elszámolása ellenében annak 86%-át, ha országos közforgalmú 

vasút 2. kocsi osztályán, vagy helyközi díjszabással közlekedő helyközi és távolsági 

autóbuszon utazik. 

 

A Hivatal lehetőséget biztosít a köztisztviselő részére saját gépjárművel történő munkába 

járásra is. Ebben az esetben a költségtérítés összege: a munkában töltött napokra a 

munkahely és a lakó-vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton mért oda-vissza 

távolság figyelembevételével kilométerenként 15 Ft. 

 

Az elszámolás a szabályzat 2. sz. melléklete szerint történik. 

 

2.2.3. Bankszámla-hozzájárulás 

 

A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére legfeljebb havonta a 

mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla 

hozzájárulás adható. 
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A bankszámla-hozzájárulás kifizetéséről tárgyév december hónapjában a gazdasági vezető 

egy összegben gondoskodik. 

 

A közszolgálati jogviszonyt létesítő új, illetve végleges áthelyezéssel érkező köztisztviselő 

a jogviszony létesítésének napját követő hónaptól szerez jogosultságot a bankszámla 

hozzájárulásra. Ebben az esetben a keretösszeg megállapítása a tárgyév végéig 

időarányosan történik. 

 

2.2.4. Ruházati támogatás 

 

A ruházati támogatás mértéke: bruttó 300.752.-Ft/fő/év 

Az összeg a tárgyévben munkáltatónál töltött idő arányában tárgyév november hó 30. 

napjáig kerül kifizetésre.  

 

 

VII. fejezet 

 

A munkakör átadás-átvétel rendje 

 
1.1. Más munkakörbe történő áthelyezés, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság 

igénybevétele, vezetői munkakörre történő kinevezés visszavonása, valamint a 

foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a dolgozó a munkaköri 

feladatait, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat a munkáltatói 

jogkört gyakorló vezető által kijelölt átvevőnek köteles átadni. 

 

1.2. A munkakör átadás-átvételt a 3. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet 

az átadó, az átvevő, valamint az átadás-átvétel megtörténtének igazolása érdekében a 

munkakört betöltő személy felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető ír alá. 

 

1.3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell különösen: 

 

- a munkakörhöz tartozó lezárt, de irattárban el nem helyezett ügyekre, feladatokra 

- a munkakörhöz tartozó folyamatban levő ügyekre, feladatokra, és 

- a munkakör átadását követő legalább két hónapos időszak legfontosabb szakmai 

feladataira vonatkozó adatokat, megjegyzéseket. 

 

1.4. A jegyzőkönyvet négy példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példányt az átadó, 

az átvevő, valamint a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére, egy példányt pedig az 

adminisztratív előadó részére kell átadni. 

 

1.5. Ha a munkakör átadás-átvételre más munkakörbe történő áthelyezés, 30 napot meghaladó 

fizetés nélküli szabadság igénybevétele vagy a vezetői munkakörre történő kinevezés 

visszavonása miatt kerül sor, a munkakör ellátására tekintettel a dolgozó által használatra 

átvett hivatali felszerelési tárgyakat (mobiltelefon, számológép, pendrive, stb.) a 

munkáltatói jogkört gyakorló vezető által erre kijelölt személy részére, kijelölés hiányában 

a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére át kell adni. 
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1.6. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkakör átadás-átvételével egyidejűleg gondoskodik 

a részére átadott hivatali felszerelési tárgyaknak az azok kezelésével megbízott szervezeti 

egységek részére történő átadásáról. 

 

1.7. Ha a munkakör átadás-átvételre foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése 

miatt kerül sor, a dolgozó a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

munkáltatói intézkedés szerinti határidőig, az annak mellékletét képező elszámoló-lap 

felhasználásával számol el a használatra átvett hivatali felszerelési tárgyakkal. 

 

1.8. Ha a munkakör átadás-átvételre a jogviszony megszűnése miatt kerül sor, a munkáltatói 

jogkört gyakorló vezető dönt a dolgozó a hivatali informatikai rendszerbe történő belépési 

jogosultsága és elektronikus levelezési címe törléséről és annak időpontjáról és döntéséről 

írásban tájékoztatja az informatikust. 

 

 

VIII. fejezet 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

A közszolgálati szabályzat 2022. év július hó 15. napján lép hatályba. 

 

Az OSZÖ Közgyűlése a módosítást jóváhagyta 69/2022. (VII.14.) OSZÖ határozattal.  

 

 

Felsőszölnök, 2022. július 14.  

 

                                                                                     Kovács Anita sk. 

                                            hivatalvezető 
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1. sz. melléklet  

„Rendkívüli munkavégzést elrendelő lap” 

 

 

……………………………… 

közszolgálati tisztviselő neve 

 

………………………… 

beosztása 

 

HELYBEN 

 

 

Tisztelt Közszolgálati tisztviselő! 

 

Rendkívüli munkavégzést rendelek el 

 

vagy 

 

Az Ön közvetlen vezetését ellátó szervezeti egység vezetőjének szakmai indokai alapján 

rendkívüli munkavégzést rendelek el. 

 

A rendkívüli munkavégzés időpontja:  ………………….. 

       időtartama:  ………………….. 

       helye:  ………………….. 

       elvégzendő feladat: ………………….. 

 

A rendkívüli munkavégzés elrendelésének ………. napnál rövidebb időtartamon belül 

elrendelésének indoka:  

………………………………… 

      

 

Kelt, 20……………………………… 

 

 

 

 

………………………………  …………………………………….. 

        közszolgálati tisztviselő                    rendkívüli munkavégzést elrendelő 

                          aláírása és beosztása 
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Záradékok, intézkedések: 

 

1. A rendkívüli munka elvégzését igazolom. 

 

 

Kelt, 20…………………………….. 

 

 

       ……………………………… 

       szervezeti egység vezetője 

 

2.A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő mértéke:  …… 

 

    A szabadidő kiadásának időpontja:  ……………………….. 

 

 

Kelt, 20…………………………….. 

 

 

       ……………………………… 

       szervezeti egység vezetője 

 

3.A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőt nem tudtam kiadni, ezért annak megváltására 

került sor. 

 

 A megváltás összege:  ………………… Ft 

 

 A kifizetés dátuma: ………………… 

 

 A kifizetési bizonylat megnevezése és sorszáma:  ………………….. 

 

 

Kelt, 20…………………………….. 

 

 

       ……………………………… 

       szervezeti egység vezetője 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Közszolgálati tisztviselő 

2. Munkáltató 

3. Személyi nyilvántartás 
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2. számú melléklet  

 

…………………………… 

       költségvetési szerv 

 

 

 

ELSZÁMOLÓ LAP  

 

saját gépjárművel történő munkábajárás költségtérítéséről  

   

20.. ………………. hónap 

 

 

 

1. Közalkalmazott/köztisztviselő neve: ……………………………………………… 

2. Közalkalmazott/köztisztviselő lakóhelye/tartózkodási helye: 

………………………………………………………………………. 

3. Lakóhely/tartózkodási hely és a munkahely közötti, közforgalmi úton mért oda-vissza 

távolság (napi): ……….…  km.  

4. Tárgyhónapban ledolgozott munkanapok száma: ……… 

5. Tárgyhavi költségtérítés összege: ………….. km x 9 (vagy 15) forint = ……….…… Ft, 

azaz …………………………………. Forint.  

 

 

………………., 20….. …………………… 

 

 

                                                                                 ………………………………….. 

                                                                                   Közalkalmazott/köztisztviselő  

 

 

A munkába járás tényét és a tárgyhónapban ledolgozott munkanapok számát igazolom.  

                           

                        

………………., 20….. …………………… 

 

 

                                                                                 ………………………………….. 

                                                                                             munkahelyi vezető  
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3.számú melléklet 

Jegyzőkönyv munkakör átadás-átvételéről 

 

Készült: 20.. év ........................ hónap ........ napján a ........................ számú hivatali 

helyiségben. 

 

Jelen vannak: ............................ munkáltatói jogkör gyakorlója 

  ........................... munkakör átadója 

  ........................... munkakör átvevője 

 

Tárgy: ................................................ munkakör átadása 

 

A munkakör átadására okot adó körülmény: 

*a) más munkakörbe történő áthelyezés, 

*b) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevétele, 

*c) vezetői megbízás visszavonása, 

*d) a foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése. 

 

(* A megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

........................................... a ........................................ munkakörét a mai napon az alábbiak 

szerint adja át: 

 

1. a befejezett ügyek és kapcsolódó iratai: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

2. a folyamatban levő ügyek és kapcsolódó iratai: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

3. a munkakör ellátásához szükséges kapcsolatrendszer (szakmai, társadalmi stb. 

szervezetek) 

szervezet neve: .............................................................. 

ügyintéző, kapcsolattartó 

személy neve: 

.............................................................. 

telefonszám, telefax: .............................................................. 

szervezet neve: .............................................................. 

ügyintéző, kapcsolattartó  

személy neve: 

.............................................................. 
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   telefonszám, telefax:   .............................................................. 

szervezet neve: ............................................................... 

ügyintéző, kapcsolattartó 

személy neve: 

................................................................. 

telefonszám, telefax: ................................................................. 

szervezet neve: ................................................................. 

ügyintéző, kapcsolattartó 

személy neve: 

................................................................. 

telefonszám, telefax: ................................................................. 

 

** 4. a munkakör ellátásához kapcsolódóan használatra átvett hivatali felszerelési tárgyak: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

A munkakör átadója kijelenti, hogy a munkakörrel összefüggő valamennyi iratot, szükséges 

információt, illetve felszerelési tárgyat a jelen jegyzőkönyv szerint a munkakör átvevője 

részére, illetőleg a munkáltatói jogkört gyakorló részére átadta. 

 

A munkakör átadója tudomásul veszi, hogy az átadott munkakör folyamatos ellátásának 

biztosítása és a zökkenőmentes munkavégzés érdekében a későbbi időpontokban 

szükségessé váló további információk szolgáltatására a munkakör átadását követően is 

köteles. 

 

K.m.f. 

 

 

...................................................                            ................................................... 

      (munkakör átvevője)                                                   (munkakör átadója) 

 

 

Az átadás-átvétel tényét tudomásul vettem: 

 

 

Kelt: …………………, 20.... év ................................ hónap ............ nap 

 

 

............................................................... 

(a munkáltatói jogkör gyakorlója) 

 

 

 

(A **-gal megjelölt pontot csak más munkakörbe történő áthelyezés, 30 napot meghaladó 

fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vezetői megbízás visszavonása esetén kell kitölteni.) 
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Megismerési nyilatkozat 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala módosított Közszolgálati szabályzatában 

foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során 

köteles vagyok betartatni.  

 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

Kovács Anita hivatalvezető 2022.07.15.  

Katona Zoltánné  gazdasági 

vezető 

2022.07.15.  

Varró Virág koordinációs 

és pályázati 

munkatárs  

2022.07.15.  

Právetzné Molnár Zsuzsanna pénzügyi 

főelőadó 

2022.07.15.  

Gál Beáta Enikő  pénzügyi 

előadó 

2022.07.15.  

Grebenárné Kühár Mária adminisztratív 

főelőadó 

2022.07.15.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 


