A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról
(A 12/2003. (IX. 22.), a 13/2003. (XII. 5.), a 2/2006. (II. 22.), a 7/2008. (IV. 23.), a
19/2012. (XII. 6.), az 1/2013. (II. 14.), az 1/2014. (II. 20.), a 2/2015. (II. 12.), a 17/2015.
(XII.17.), a 11/2016. (XII.21.), a 2/2017. (II. 23.), az 1/2018. (I.18.), az 1/2019. (I.17.),
a 12/2020. (XII. 14.) és a 10/2021. (XI. 15.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 42. § (3) bekezdésében,
44/A. §-ában, valamint a 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
(2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.
(1)

1,2E

2. §
Az illetményalap3,4,5
Az illetményalap mértéke a 2022. évben 40.600 Ft.
3. §
Az illetménykiegészítés, vezetői pótlék6
(1)

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

A Hivatal köztisztviselője a 2022. évben
− felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40 %-ának,

Módosította a 13/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet 9 §-a (hatályba lépett: 2003. december 5-én, e rendelkezést 2004.
január 1-től kell alkalmazni),
2 Módosította az 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2013. február 14- én).
3 Módosította a 2/2017. (II. 23.) Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése (hatályba lépett: 2017. február 24-én).
4 Módosította a 12/2020. (XII. 14.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2021. január 1-től.
5 Módosította a 10/2021. (XI. 15.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2022. január 1-től.
6 Módosította a 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet 6. §-a (hatályba lépett: 2004. január 1-jén).
7 Módosította a 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet 9. §-a (hatályba lépett: 2008. április 23-án).
8 Módosította az 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a (hatályba lépett: 2013. február 14-én).
9 Módosította az 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2014. február 20-án).
10 Módosította a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2015. február 12-én).
11 Módosította a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2016. január 1-én).
12 Módosította a 11/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett 2017. január 1-én).
13 Módosította a 1/2018. (I.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2018. január 18-án).
14 Módosította az 1/2019. (I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályba lépett: 2019. január 17-én).
15 Módosította a 12/2020. (XII. 14.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2021. január 1-től.
16 Módosította a 10/2021. (XI. 15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2022. január 1-től.
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− érettségi17 végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
(2)18
4. §19
Jutalom
A köztisztviselő - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. §a alapján – közszolgálati feladata kiemelkedő, eredményes teljesítéséért jutalomban
részesíthető. Ennek mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében határozza meg.
5. §20
(1) A közszolgálatban – a Hivatalban, illetve a jogelőd szervezeteknél – hosszabb időn
át színvonalas munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő
„Közigazgatás Szolgálatáért” emlékplakettben és pénzjutalomban részesíthető az
alábbiak szerint:
a) 10 év szolgálatért egyhavi illetmény 25 %-a,
b) 15 év szolgálatért egyhavi illetmény 38 %-a,
c) 20 év szolgálatért egyhavi illetmény 50 %-a,
d) a 25 éves közszolgálattól kezdődően ötévenként a legmagasabb fokozathoz
járó pénzjutalom megismételhető.
A jutalom kifizetésére az a)-d) pontokban megjelölt idő betöltésének évében kerülhet sor.
6. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2001. november 2. napján lép hatályba, egyidejűleg a 3/1997. (I. 28.)
Kgy. rendelet 5. § (3) bekezdése és az 5/2000. (III. 1.) Kgy. rendelet 33. §-a hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezést a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Módosította a 2/2017. (II. 23.) Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdése (hatályba lépett: 2017. február 24-én).
Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése (hatályba lépett: 2012.
december 6-án
19 Módosította az 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (hatályba lépett: 2013. február 14-én).
20 Módosította a 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 39. §-a (hatályba lépett: 2006. március 1-jén).
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