
KK eennddeerr eess  VVáárr ooss  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattaa 
Képviselő-testületének 

 
1/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete 

  
aa  ppoollggáárr mmeesstteerr ii   hhiivvaattaallbbaann  ffooggllaallkkoozzttaattoott tt   

kköözztt iisszzttvviisseellőőkkeett  mmeeggii ll lleettőő  sszzoocciiááll iiss,,  jj óólléétt ii   ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii   
jj uutt ttaattáássookkrr óóll ,,  sszzoocciiááll iiss  ééss  kkeeggyyeelleett ii   ttáámmooggaattáássookkrr óóll   

  
  
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
  

11..  AA  rr eennddeelleett   hhaattáállyyaa  
  
11..  §§  ((11))  EE  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa  KKeennddeerreess  VVáárroossii   ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  KKeennddeerreessii   

PPoollggáárrmmeesstteerrii   HHiivvaattaalláábbaann  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  HHiivvaattaall ))  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  kköözzttiisszzttvviisseellőőkkrree  
tteerrjjeedd  kkii ..  

  
((22))  AA  rreennddeelleett  33..  §§--áábbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  sszzoocciiááll iiss  ttáámmooggaattáássookk  aazzookkaatt  aa  nnyyuuggááll lloommáánnyyúú  
kköözzttiisszzttvviisseellőőkkeett  ii ll lleettiikk  mmeegg,,  aakkiikk  aa  HHiivvaattaall ttóóll   ––  ii ll lleettvvee  jjooggeellőődd  sszzeerrvveezzeettééttőőll   ––  kkeerrüüll tteekk  
nnyyuuggááll lloommáánnyybbaa..  

  
((33))  AA  rreennddeelleett  22..  §§--áábbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  sszzaabbáállyyookkaatt  aa  ppoollggáárrmmeesstteerr  tteekkiinntteettéébbeenn  iiss  
aallkkaallmmaazznnii   kkeell ll ..  

  
((44))  AAzz  ee  rreennddeelleettbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  jjuuttttaattáássookk  ééss  ttáámmooggaattáássookk  aa  nneemm  tteell jjeess  mmuunnkkaaiiddőőbbeenn  
ffooggllaallkkoozzttaattootttt  ((rréésszzmmuunnkkaaiiddőőss))  kköözzttiisszzttvviisseellőőkkeett  mmuunnkkaaiiddőő--aarráánnyyoossaann  ii ll lleettiikk  mmeegg..  

  
22..  AA  kköözztt iisszzttvviisseellőőii   jj uutt ttaattáássookk,,  ttáámmooggaattáássookk   

  
22..  §§  AA  kköözzttiisszzttvviisseellőő  rréésszzéérree  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  aa  kkööll ttssééggvveettééssii   rreennddeelleettéébbeenn  mmeeggááll llaappííttootttt  

kkeerreettbbőőll   aazz  aalláábbbbii   jjuuttttaattáássookkaatt  bbiizzttoossííttjjaa::  
aa))    eesseettii   sszzoocciiááll iiss  sseeggééllyy,,  
bb))  tteemmeettééssii   sseeggééllyy,,  
cc))  kkééppzzééssii ,,  ttoovváábbbbkkééppzzééssii   ttáámmooggaattááss,,  
dd))  sszzeemmüüvveegg  vvaaggyy  kkoonnttaakkttlleennccssee  kkéésszzííttéésséénneekk  ddííjjááhhoozz  hhoozzzzáájjáárruullááss,,  
ee))  bbaannkksszzáámmllaa--hhoozzzzáájjáárruullááss,,  
ff ))  ii ll lleettmméénnyyeellőőlleegg  
gg))  „„ hhűűssééggjjuuttaalloomm”” ..  

  
33..  §§  AA  nnyyuuggááll lloommáánnyyúú  kköözzttiisszzttvviisseellőő  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  éévveess  kkööll ttssééggvveettéésséérrőőll   sszzóóllóó  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii   rreennddeelleettéébbeenn  bbiizzttoossííttootttt  sszzoocciiááll iiss  kkeerreett  tteerrhhéérree  aazz  aalláábbbbii   ppéénnzzbbeell ii   
ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllhheett::  
aa))  eesseettii   sszzoocciiááll iiss  sseeggééllyy  
bb))  tteemmeettééssii   sseeggééllyy..  
  



44..  §§  ((11))  AAzz  aa  kköözzttiisszzttvviisseellőő,,  aakkii   aa  KKeennddeerreessii   PPoollggáárrmmeesstteerrii   HHiivvaattaallnnááll ,,  ii ll lleettvvee  jjooggeellőődd  
sszzeerrvvéénnééll   aa  ((22))  bbeekkeezzddééssbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffoollyyaammaattooss  mmuunnkkaavviisszzoonnnnyyaall   rreennddeellkkeezziikk,,  
„„ HHűűssééggjjuuttaalloomm””   eell iissmmeerrééssbbeenn  ééss  ppéénnzzjjuuttaalloommbbaann  rréésszzeessüüll ..  

  
((22))  AA  „„ HHűűssééggjjuuttaalloomm””   eell iissmmeerréésssseell   jjáárróó  ppéénnzzjjuuttaalloomm  öösssszzeeggee::  
  aa))  1100  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  110000  %%--aa,,  
  bb))  1155  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  112255  %%--aa,,  
  cc))  2200  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  220000  %%--aa,,  
  dd))  2255  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  222255  %%--aa,,  
  ee))  3300  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  330000  %%--aa,,  
  ff ))  3355  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  332255  %%--aa,,  
  gg))  4400  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  440000  %%--aa,,  
  hh))  4455  éévvii   ffoollyyaammaattooss  kköözzsszzoollggáállaattii   mmuunnkkaavviisszzoonnyy  uuttáánn  aa  hhaavvii   ii ll lleettmméénnyy  445500  %%--aa,,  
  
((33))  AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  kköözzttiisszzttvviisseellőő  kköözzsszzoollggáállaattii   jjooggvviisszzoonnyyaa  öörreeggssééggii   nnyyuuggddííjjaazzááss  mmiiaatttt  aa  

hhűűssééggjjuuttaalloommrraa  vvaallóó  jjooggoossuull ttssáágg  mmeeggnnyyíílláássáátt  mmeeggeellőőzzőő  hháárroomm  éévveenn  bbeellüüll   sszzűűnniikk  mmeegg,,  
rréésszzéérree  aa  „„ HHűűssééggjjuuttaalloommaa””   kkii   kkeell ll   aaddnnii ..  

  
((44))  AA  „„ HHűűssééggjjuuttaalloomm””   aabbbbaann  aazz  éévvbbeenn  eesseeddéékkeess,,  aammeellyybbeenn  aa  kköözzttiisszzttvviisseellőő  aazz  iiggéénnyy--

jjooggoossuull ttssáágghhoozz  sszzüükkssééggeess  kköözzsszzoollggáállaattii   jjooggvviisszzoonnyytt  mmeeggsszzeerreezzttee,,  aazz  eell iissmmeerréésssseell   jjáárróó  
ppéénnzzjjuuttaallmmaatt  aa  mmeeggsszzeerrzzéésséénneekk  nnaappjjáánn  kkeell ll   rréésszzéérree  ááttaaddnnii ..  

  
((55))  AA  „„ HHűűssééggjjuuttaalloomm”” --rraa  vvaallóó  jjooggoossuull ttssáággoott  aa  mmuunnkkááll ttaattóóii   jjooggkköörr  ggyyaakkoorrllóójjaa  ááll llaappííttjjaa  

mmeegg..  
  

33..  AA  jj uutt ttaattáássookk  ééss  aa  ttáámmooggaattáássookk  ffeeddeezzeettee  
  

  
55..  §§  ((11))  AA  jjuuttttaattáássookkrraa  ééss  aa  ttáámmooggaattáássookkrraa  aaddootttt  éévvbbeenn  kkii ff iizzeetthheettőő  kkeerreettöösssszzeeggeett  aa  kkééppvviisseellőő--

tteessttüülleett  aa  kkööll ttssééggvveettééssii   rreennddeelleettéébbeenn  eeggyy  öösssszzeeggbbeenn  ááll llaappííttjjaa  mmeegg..  
  

((22))  AA  rreennddeelleettbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  jjuuttttaattáássookk  mméérrttéékkéétt,,  ffeell ttéétteelleeii tt,,  aazz  eellbbíírráállááss  ééss  eellsszzáámmoollááss  
rreennddjjéétt,,  vvaallaammiinntt  aa  vviisssszzaattéérrííttééss  sszzaabbáállyyaaii tt  aa  jjeeggyyzzőő  aa  KKöözzsszzoollggáállaattii   SSzzaabbáállyyzzaattbbaann  
ááll llaappííttjjaa  mmeegg..  

  
((33))  AAmmeennnnyyiibbeenn  aazz  aaddootttt  kkööll ttssééggvveettééssii   éévvrree  aa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  ááll ttaall   aa  jjuuttttaattáássookkrraa  ééss  

ttáámmooggaattáássookkrraa  mmeeggááll llaappííttootttt  kkeerreett  kkeevvééssnneekk  bbiizzoonnyyuull ,,  aa  jjeeggyyzzőő  éévv  kköözzbbeenn  
ppóótteellőőii rráánnyyzzaattoott  kkéérrhheett..  AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  ee  kkéérrééssnneekk  aa  kkööll ttssééggvveettééssii   rreennddeelleett  
mmóóddoossííttáássáávvaall   tteehheett  eelleeggeett..  

  
  

44..  AA  jj uutt ttaattáássookk  ééss  aa  ttáámmooggaattáássookk  ffeeddeezzeettéérr ee  sszzoollggáállóó  
kkeerr eett   ffeellhhaasszznnáálláássaa  

  
66..  §§  ((11))  AA  jjuuttttaattáássookk  ééss  ttáámmooggaattáássookk  ffeeddeezzeettééüüll   sszzoollggáállóó  kkeerreetteett  aazz  ee  rreennddeelleettbbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa  

KKöözzsszzoollggáállaattii   SSzzaabbáállyyzzaattbbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmóóddoonn  ––  aa  kkéérreelleemm  bbeeéérrkkeezzéésséénneekk  
ssoorrrreennddjjéébbeenn  ––  kkeell ll   ffeellhhaasszznnáállnnii ..  

  
((22))  AA  kkeerreett  kkiimmeerrüülléésséétt  kköövveettőő  iiggéénnyyeekkeett,,  kkéérreellmmeekkeett  ––  nnyyii llvváánnttaarrttáássbbaa  vvéétteell tt  kköövveettőőeenn  ––  

eell   kkeell ll   uuttaassííttaannii ..  



  
((33))  HHaa  éévv  kköözzbbeenn  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  aa  jjuuttttaattáássookk,,  ééss  ttáámmooggaattáássookk  ffeeddeezzeettééüüll   

ppóótteellőőii rráánnyyzzaattoott  ááll llaappíítt  mmeegg,,  aakkkkoorr  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  ssoorráánn  eellőőnnyybbeenn  kkeell ll   rréésszzeessíítteennii   aa  ((22))  
bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ––  nnyyii llvváánnttaarrttáássbbaann  mmáárr  sszzeerreeppllőő  iiggéénnyyeekkeett..  

  
((44))  AAzz  eeggyyeess  jjuuttttaattáássookkrróóll   ééss  ttáámmooggaattáássookkrróóll   éévveennkkéénntt  eellkküüllöönníítteetttt  nnyyii llvváánnttaarrttáásstt  kkeell ll   
vveezzeettnnii ..  

  
77..  §§  ((11))  AA  kköözzttiisszzttvviisseellőő  bbaannkksszzáámmllaa  hhoozzzzáájjáárruulláássrraa  jjooggoossuull tt..  AA  bbaannkksszzáámmllaa--hhoozzzzáájjáárruullááss  

öösssszzeeggee  aa  mmiinnddeennkkoorrii   kköözzppoonnttii   kkööll ttssééggvveettééssrrőőll   sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyybbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  
lleeggmmaaggaassaabbbb  öösssszzeegg,,  

  
((22))  AAzz  ((11))  bbeekkeezzddééssbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  öösssszzeegg  kkii ff iizzeettéésséérree  ttáárrggyyéévv  vvééggéénn  eeggyy  öösssszzeeggbbeenn  

nnoovveemmbbeerr  3300..  nnaappjjááiigg  ––  aammeennnnyyiibbeenn  aa  jjooggvviisszzoonnyy  éévv  kköözzbbeenn  sszzűűnniikk  mmeegg,,  aa  jjooggvviisszzoonnyy  
mmeeggsszzűűnnéésseekkoorr,,  iiddőőaarráánnyyoossaann  ––  ffoollyyóósszzáámmlláárraa  ttöörrttéénnőő  ááttuuttaalláássssaall   kkeerrüüll   ssoorr..  

  
  

55..  ZZáárr óó  rr eennddeellkkeezzéésseekk  
  

  
8. § (1) Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 

1. napjától kell alkalmazni.  
 
 
((22))  HHaattáállyyáátt  vveesszzttii   aa  ppoollggáárrmmeesstteerrii   hhiivvaattaallbbaann  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  kköözzttiisszzttvviisseellőőkkeett  mmeeggii ll lleettőő  

sszzoocciiááll iiss,,  jjóóllééttii   ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii   jjuuttttaattáássookkrróóll ,,  sszzoocciiááll iiss  ééss  kkeeggyyeelleettii   ttáámmooggaattáássookkrróóll   
sszzóóllóó  44//22001155..((IIII..1177..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii   rreennddeelleett..  

 
 
K e n d e r e s , 2017. február 15. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
    polgármester            jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján  2017.   II.  . hó   16.. napján. 
 
 
 
         Dr. Gaszparjan Karen 
             jegyző 
  
  
 


