
 

Az egyes közalkalmazotti jogviszonyban állók és munkaszerződéssel dolgozók 

részére biztosított munkaruha-juttatás szabályairól szóló  

szabályzat 

 

Kincsesbánya Község Önkormányzatánál, Isztimér Község Önkormányzatánál és a 

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó 

egyes közalkalmazotti jogviszonyban állók (védőnő, hivatalsegéd, ápolónő, 

karbantartó/gépkocsivezető) és a munkaszerződéssel dolgozók (konyhai dolgozók, 

élelmezésvezető) részére biztosítandó munkaruha-juttatás szabályait az alábbiak 

szerint határozzuk meg: 

1. A szabályzat célja, tartalma 

Az egyes közalkalmazotti jogviszonyban állók és munkaszerződéssel dolgozók 

részére biztosított munkaruha-juttatás szabályairól szóló szabályzat készítésének 

célja, hogy biztosítsa a Hivatal a munkaruhát a munkavállaló saját ruházatának 

megóvása céljából. 

2. A szabályzat hatálya 

Az egyes közalkalmazotti jogviszonyban állók és munkaszerződéssel dolgozók 

részére biztosított munkaruha-juttatás szabályairól szóló szabályzat hatálya  

- Kincsesbánya Község Önkormányzatára  

- Isztimér Község Önkormányzatára és 

- a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra 

terjed ki. 

3. Munkaruha-juttatás  

3.1. A munkaruha-juttatásra jogosító munkaköröket a Szabályzat 1. melléklete 

tartalmazza.  

3.2. A munkaruha-juttatásra fordítható munkakörönkénti összeget, a Szabályzat 2. 

melléklete tartalmazza. A Szabályzat 2. mellékletében szereplő árak bruttó összegek. 

3.3.  Az egyes munkakörök munkaruha-juttatásait és a munkaruhák kihordási idejét a 

Szabályzat 3. melléklete tartalmazza.  

3.4. A munkaruha beszerzéséről a munkavállaló maga gondoskodik.  

3.5. A vásárlás érdekében a dolgozó elszámolási előleget vehet fel, és ebben az 

esetben a pénzfelvételt követő 30 napon belül köteles elszámolni.  

3.6. Amennyiben a dolgozó alkalmazására év közben kerül sor, a munkaruha-

juttatásra az éves összeg költségtérítésének időarányos része fizethető ki. 

Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a dolgozó - a munkaruhát 

megtartása mellett - köteles azon munkaruha időarányos részét a munkában töltött 

utolsó napon visszafizetni, melynek a kihordási ideje még nem járt le.  



4. Hatálybalépés 

Jelen Szabályzat 2019.  december 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Kincsesbánya , 2019. november 21. 

 

 

 

…………………………………………                  …………………………………………….. 

             Murányi Marianna                                       Gömbösné Rostaházi Judit 

                polgármester                                                        polgármester 

               Kincsesbánya                                                            Isztimér    

 

 

 

 

………………………………………… 

Jankovicsné Huszár Mónika 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet  

Védőruha-juttatásra jogosító munkakör 

Védőnő  

Konyhai dolgozó  

Karbantartó/gépkocsivezető 

Hivatalsegéd 

Ápolónő 

2. melléklet  

A munkaruha juttatás összege 

Munkaruha juttatásra jogosító 
munkakör 

 

Összeg/fő 
 

Védőnő 20.000.- Ft 

Konyhai dolgozó 20.000.- Ft 

Karbantartó/gépkocsivezető 20.000.- Ft 

Hivatalsegéd 20.000.-Ft 

Ápolónő 20.000.-Ft 

 

 

3. melléklet  

 

Védőruha-juttatás 

Védőruha juttatásra 
jogosító munkakör 

Védőruha megnevezése 
 

Kihordási idő 

Védőnő  
 

a) fehér köpeny  
b) papucs 

1 év 
2 év 

Konyhai dolgozó, 
élelmezésvezető 
 

a) köpeny (2 db)  
b) kötény 
c) csúszásmentes cipő   
d) nadrág  
e) póló (2 db)  

1 év 
1 év 
2 év 
1 év 
1 év 

Karbantartó/gépkocsivezető 
 

a) dzseki  
b) munkacipő/bakancs  
c) nadrág  
d) sapka 

2 év 
2 év 
1 év 
1 év 

Hivatalsegéd a) dzseki  
b) munkacipő 
c) nadrág 

2 év 
2 év 
2 év 

Ápolónő a) fehér köpeny  
b) papucs 

1 év 
2 év 

 


