
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a köztisztviselők illetményrendszeréről és a köztisztviselőket megillető szociális,  

jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló  

25/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők 

illetményrendszeréről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról szóló 25/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (4) bekezdése a következőkkel egészül ki:  

 „A polgármestert megillető juttatások feltételei tekintetében a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.” 

 

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „2020. január 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig” szövegrész helyébe a „2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig” 

szöveg lép.  

 

 (2)  A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „2020. január 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig” szövegrész helyébe a „2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig” 

szöveg lép.  

 

3. §  A Rendelet 4. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:  

  „h) utazási, gépjármű-használati és ruházati költségtérítés, 

i) cafetéria-juttatás a mindenkori hatályos központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott összeg mértékéig.” 

 

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

  „5. § A 4. §-ban meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az 

elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait egyebekben a 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata állapítja meg.”  

 

5. §  (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. december  1. napján 

lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet 2. §-a 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2020. november 27. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs            Dr. Nagy Lajos 

    polgármester                      jegyző 

 


