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Az állami szervekben és közhivatalokban 
kifizetett munkabérekről szóló törvény 9. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 34/01, 62/06-más törv., 116/08-más 
törv., 92/11 és 99/11-más törv. száma), az állami 
szervekben alkalmazott és kinevezett személyek 
munkabérének elszámolására és kifizetésére szolgáló 
koefficiensekről szóló kormányrendelet 4. és 5. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 44/08 – 
egységes szerkezetű szöveg és 2/12 száma) és a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló 
rendelet 30. szakaszának 1. bekezdés 13. pontja 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/10 száma) 
alapján  

a közigazgatási hivatal vezetője 2012. január 
26-án meghozta az alábbi 
 

SZABÁLYZATOT 
a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala 

alkalmazottainak munkabéréről szóló szabályzat 
módosításáról 

 

1. szakasz 
A 2011. január 28-án IV-02/III-02-2/2011 

szám alatt hozott, a Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatala alkalmazottainak munkabéréről szóló 
szabályzatban a 8. szakasz a következőkre módosul:  

„A jelen szabályzat 7. szakaszában foglalt, az 
önkormányzati szervek kinevezett tisztségviselőinek 
és alkalmazottainak bérszorzói, a munkafeladatok 
összetettsége és a felelősség mértéke alapján az 
alábbi kiegészítő bérszorzókkal növelhetők: 

- legfeljebb 13,50 – a kinevezett 
tisztségviselők, 

- legfeljebb 12,60 – önálló szakmunkatárs, 
- legfeljebb 12,30 – főszakmunkatárs, 
- legfeljebb 8,63 – szakmunkatárs, fordító 

és könyvtáros, 
- legfeljebb 5,10 – főmunkatárs, 
- legfeljebb 4,70 – munkatárs és magasan 

szakképzett munkás, 
- legfeljebb 2,00 – gyorsíró és főelőadó, 
- legfeljebb 1,80 – előadó és gépíró, 
- legfeljebb 1,00 – szakképzett munkás, 
- legfeljebb 1,00 – szakképzetlen munkás. 
A szabályzat 7. szakaszában foglalt, a jelen 

szakasz 1. bekezdésének megfelelően megnövelt 
bérszorzó növelésének aránya: 

- a kinevezett tisztségviselőknek legfeljebb 
30%; 

- a legösszetettebb munkákat koordináló 
alkalmazottaknak legfeljebb 10%, azzal, 
hogy ezek száma nem haladhatja meg az 
alkalmazottak teljes létszámának 2%-át; 

- a belső szervezeti egységet vezető 
alkalmazottaknak 10%; 

- a költségvetés vagy pénzügyi terv 
előkészítésén és végrehajtásán, az üzleti 
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könyvek vezetésén és a számviteli 
jelentéseken dolgozó alkalmazottaknak – 
legfeljebb 10%; 

- a kommunális rendőrség teendőit ellátó 
alkalmazottaknak – 10 %; 

- a költségvetési ellenőrzést végző 
alkalmazottaknak – legfeljebb 10%. 

Annak az alkalmazottnak, aki a jelen szakasz 
2. bekezdése értelmében több alapon is jogosult a 
bérszorzó emelésére, a bérszorzó növelése 
összességében nem haladhatja meg a 10 %-ot.” 

 
2. szakasz 

A 9. szakasz a következőkre módosul: 
„Az alkalmazottak munkabére növelhető a 

munkában elért eredmények és a munka 
minőségének ösztönzéseképpen, a polgármester  
havonta hozott határozata alapján.” 

 
3. szakasz 

A 11. szakaszt törölni kell. 
 

4. szakasz 
A jelen szabályzat a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételének napján és a 
polgármester jóváhagyását követően lép hatályba és a 
közigazgatási hivatal alkalmazottai 2012. januári 
munkabérének elszámolásától és kifizetésétől kerül 
alkalmazásra.  
 

Marija Ušumović Davčik okl. jogász s.k. 
A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE 
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Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma) és a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló 
rendelet 41. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 6/10 száma) alapján 

Szabadka Város polgármestere 2012. január 
26-án meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala 

alkalmazottainak munkabéréről szóló szabályzat 
módosításának jóváhagyásáról  

 
I 

Jóváhagyjuk a Szabadka Város Közigazgatási 
Hivatala alkalmazottainak munkabéréről szóló 
szabályzat módosítását, mely szabályzatot a 
közigazgatási hivatal vezetője hozott meg IV-02/III-
02-3/2012 szám alatt. 2012. január 26-án. 
 

II 
 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
   Saša Vučinić s.k. 
   POLGÁRMESTER 
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