
 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott dolgozókat megillet ő juttatásokról és 
támogatásokról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott 
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, munkavállalóra (a továbbiakban együtt: munkavállaló) - 
kivéve a közmunka program keretében foglalkoztatottra - és Hatvan város polgármesterére terjed 
ki. 

(2) A juttatások mértékét, igénybe vételének feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint 
a visszatérítés szabályait a jegyző belső szabályzatban állapítja meg. 

2. § 

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalókat szociális-juttatás jogcímén 
a) családalapítási támogatás, 
b) temetési támogatás, 
c) illetményelőleg, 
d) első házasoknak járó támogatás, és 
e) pótszabadság 
illeti meg. 

3. § 

(1) A családalapítási támogatás egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, mely a 
munkavállalót gyermekének megszületése, vagy gyermek örökbe fogadása esetén illeti meg. 

(2) A temetési támogatás egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, mely a 
munkavállalót akkor illeti meg, amennyiben az elhunyt közeli hozzátartozójának eltemettetéséről 
gondoskodott. 

(3) Az első házasoknak járó támogatás egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
mely a munkavállalót első alkalommal történő házasságkötése esetén illeti meg. 

(4) A pótszabadság a munkavállalót a külön jogszabályban meghatározott mértéken felül az alábbi 
esetekben illeti meg: 
a) közeli hozzátartozó halála, 
b) házasságkötés, 
c) gyermek születése, 
d) emberi reprodukciós eljárásban való részvétel. 

4. § 

Az e rendelet szerinti juttatások és támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi forrást az 
azokat terhelő adó- és járulékterhekkel együtt Hatvan Város Önkormányzata tárgyévi 
költségvetésében a Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül kell biztosítani. 

 



5. § 

Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2023. február 23. 
 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 


