TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKOMRÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2001. (IX. 4.) ÖKT számú
RENDELETE
Az önkormányzat polgármesteri hivatala
Köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályairól
Tetétlen Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. §.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. Törvényben (a továbbiakban: Ktv) és a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény, valamint az egyéb törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXVI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
polgármesteri hivatala köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályait az alábbiak
szerint határozza meg:
A rendelet hatálya
1.§
(1)

A rendelet hatálya a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban állókra és a
nyugdíjas köztisztviselőkre terjed ki.

(2)

A rendeletben foglaltak a polgármesterre is kiterjednek.
Az illetmény alap mértéke
2.§

(1)

1

(2)

Az önkormányzat az évenkénti illetményalap mértékét a költségvetési rendeletében
állapítja meg az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével.
Illetmény kiegészítés
3.§

(1)

Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a helyi önkormányzat
rendeletben évente a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapíthat meg. Az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2)

Az illetménykiegészítésről a Képviselő-testület évenként, a költségvetési rendeletében
dönt.

(3)

A megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végével megszűnik.
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Egyéb juttatások
4.§
(1)

A köztisztviselő részére további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális,
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható.
Ilyen juttatás lehet:
a.) a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet,
b.) lakásépítési, - vásárlási támogatás,
c.) bérleti díj hozzájárulás,
d.) családalapítási támogatás,
e.) üdülési hozzájárulás,
f.) szociális támogatás,
g.) illetményelőleg,
h.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás.
i.) élet, nyugdíj és kiegészítő biztosítási támogatás2

(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg a Közszolgálati
Szabályzatban.

(3)

Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások fedezetére a Képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében biztosít fedezetet.
5.§

(1)

A Ktv. 49/J. §. (2) bekezdése értelmében az Önkormányzat az éves költségvetésében
szociális keretet biztosít a szociális és kegyeleti támogatás céljára. E keret más célra
nem használható fel és nem csoportosítható át.

(2)

A szociális keret terhére a következő pénzbeni vagy természetbeni támogatás adható:
a.) temetési segély.

(3)

A szociális keret mértékét a Közszolgálati Szabályzatban fedezetét a költségvetési
rendeletben kell meghatározni.
Adható elismerések
6.§
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(1) A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítésért, illetve feladatainak
hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben
részesíthető:
a.) pénz, - vagy tárgyjutalom,
b.) hazai, vagy külföldi jutalomüdülés,
c.) polgármester és /vagy jegyző által adományozott névre szóló emléktárgy,
d.) a polgármester és/ vagy jegyző által alapított kitüntető cím, díj, plakett,
oklevél, emléktárgy, stb.
e.) kitüntetés.
(2)

Az első bekezdésben meghatározott elismerések fedezeteként a Képviselő-testület
évente a költségvetési rendeltében a hivatal részére egy havi bérnek megfelelő összegű
jutalomalapot képez.

(3)

A részletes szabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
6/A §3

(1) A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy
étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy
átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
(2) Az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke a személyi
jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint ilyen célra adható adómentes
juttatás legnagyobb mértéke.
7. §
Záró rendelkezések
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: Az önkormányzat hivatala
dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályzatáról szóló 10/1992. (X. 15.)
ÖKT. számú rendelet.

(3)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz4
Bernáth László sk.
Polgármester
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Jeneiné Egri Izabella sk.
jegyző
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