Nadudet
váBt
önkofuólL!4t
KéPÚie|őtésti,Iérének
?/2012, |m,3o,l önkofud^g&a
ren.lelete
d Po|gdfresten
'lfi,dtd| ki'ázolgáldti
tbzto1előInek
gó
eg! és kérilés é1|őI
l og,Is,o ^gee| ö s s'e!íig
Náduduar város Tnkofuón!@tdndk
Képuiselötestnlek
d kn%hbá|aÍi
tisáviselókról snló 2011. éui cxca' töfuén! |tou.ibbi4kban: Kttu.) 234- € (3L
(6) bekezdésében, 236' s F) bekezdés a) Pantjában' taÜóbbá a 237' s'i|bdfl
kaPox Íel|útalm@ds alapjón' és d helli önkafudhlzdtoktól
szóló módosítatt
199a, éui txv'
tóruéng 16, s d (1) bekezdésében fueghatárazoÍt
Íeldddtkórében eljárud ú dlábbi rendeletet alkotja:

r.s
(1) E ren.lele,t ha,táIga Nódu.1udr vdras Polgámesfun
Hiudtdldbdn
(tT,ábbidkbdn: HiÜdtdl) Íogldlkrztatott kóMlg áldti jogviszonlban á1ló
kóztbzt,belókre
és kó6zobáldti
íiglhezelökre (tTudbbidkbdn eggiitt:
kó b zolg ólati tiszt uis e|ö kre) Íerjed ki'
(2) A Íoglalkoáatási joguiszongban dlló polgómestefte, alPolgónestefte
toDábbiakbanegantt:Pa]gárcster ) a rendelet6' s ' 1o' t ' hatáUa
éfte le fusze rnen kte r ie.1'
(3)A reszmunkaidóben faglalkoztdtott közszolgdlati
tiszÍuiselöket e
jTgosuL,tságak
ftndeletben edbálgúTÍt
fuunkdidó dránlTsdn iL\etik
(4) A rende|et 11' s ának rendelkQései a HiÜatatból nlugá
kenilt kóMlgálatí
tisztviselókre te*d ki'

omdnlba

2.5
(1) A hiuatal belsó szefueti ega*gek ,etóinek
elneÜeése d Kttu' 236' E
(s) bekezdéséÉk b)pontjdndk fglelefube,ételéuel ú 1labbi elreEzésú
,eatói szifltnek Íelel meq:
o) osztáLg"ektói színtnek: É irodaue,tó

2
b) A2 nTdfuetó
heuettesítésére,öndlló munkakórben soponrezetó
alkalm@ható. A Éoportuezetóíkineuezés nem minósúl a Ktt,,'ben
snb á 19ozott Det ói kine Daé s nek'

A kózt|dt,ts.lők.Iíldzósd
1uet^é^!kíegégítés

3.5
1) A Hiuatal felsöÍolii iskoldi ÜégzettségükóztÉztDÉelóje
illetmén! kiegészítésrejogosult, dmellhek fuértébcd kóztisztDise\ó
dldpi etfuén!ének2a % a'
)) 4 Hh ala] Laz.Pi:to|ai Úéozel|'pzukö/n"zlrePlö;p
illetmén! kiegészítésre j ogosult, dmelg nek mértékea kó ztis zt Úis eló
al apiüetménuének1a aÁ-a'
v*tői

ll|etnéngpótlék
4.S

1) A RéPviselótesúlet ú szMsz.ben meghatározott szefleretieqlségek'
os ztá|g veátói szifttfl ek fuegÍele1ó uezetó kó ái s áu iselói (irod a ue2etö k)
régére ueretöi illetmén! pótlékaÍállaPit fueg'
2) A D@töi pó,tlék ménékea ,ereíö d|aP|lletnéngének 10 a,4.d'
Képzettségl Pót|ék
1) A kggzó jagszdballlbdn
pótlékot dllapnlet meg.

fueg|útárTzTtt keretek Mjzótt kéPzexségi
11Í,Feje@t

Kó'fulgtí|dtl

tlsatÚIselőt Jutt4tó$k,

s.ocláus Jítrdaisok

adfugqtá$k

6.S
1) A kij^zTlgdldti |isá,belök részéreü ónkoffiilfugzdt képtiseló testii\ete
d kóuethczö Ü|sszdténteftdóés Disszd nefu térítefldósnc|d|is
a) Lakhdtási tdfuTgdió sTk:
dd)
dlbérleti díj túudjórulds

-3b) LatJ'slpítési, ldkás,ásárlási
c) csalód^l^pítósi tdmogdtas
d) szo.iólis tdmogatós

tdmogatás: kamatmentes kól6ön

']ó|at Jut1dt|i@k
7.5
A kó^zTlgdldt| tisztuiselök resrefe fu ónkofuánlzdt
cafeténdjüt|d|ást biztosít

béPuise\ö testiilete

Dgé* gégiigll ddmog dads

a.s

1) A kó^zalgl1lat| tigtuiselök reszéte ú önkamd4!41
képu|seló tesfilete
a köwtkaó e9é9 s égü wi jut,tat ds okat biáo snhatj a :
a) E9és^égúwi sbirö,zsgabtak
támogatásd;
b) sz.nnÉg kontd|.tlen6e) hlszítésékekdíjd|hozónénö hoeá]ifuuis.
s,dkfut

ké?gés|, toÚábbkéP@st b&fugdaeB
9.S

tisáuielö
1,)A kó6@lgó|ati
regére
n! e lúanu lá si támag dtds biztT sítható'

kéPzési' touábbkéPresi

és

2')A tdfrülfróflgi tófrogatós é@s úértékétd Hi,atal éEs köLtségEtésben
haÍ.ifu@ meg, amelg csak 1 éDreDonatkazik'

Reggc|etl ad^ogatús

ras

tisztDÉeló és ,ele kózós
1,)A képubeló.testiilet a közgolgd\ati
éló közeli
hoaáhnTzójdhdk
életki,rúlfuénle|kbeh
fuóztartósban
bekóuetrczett tragikas esenén!]ek megol.1ósóru temetési egéut
biztasítt@t a Hiuatal éDes költséguetésebén fueghdtárfutt óssreg
2,)Ha a kózszolgálati ÍisáÚise\ót refu n1!1ludnítatt.|ka kö6zolgdlat
tisáÚÉeló
kóreIi
hdlTttjóud, akkor @ elhlngt
köz@lgáLa|i
ho%dta|1ozója temetésisgéut kérhet'

'4
3')A kózszolgálati ,tÉáDisló,t a közeli ho%dtartozójdnak h1ldla esetén,
kérelméreteretési segéla illeti meq. Kö@li hTzáhnaenak
mi\ósúlnek
d PTbdn Töfuénlkjfllu/ól
szóló 1959, évi N' tóruén! 6a5' s b)
p ontjdbdfl fuegh4tát ozott *fu élw k'

Iv. lékzet
Ngugeiofudn!ú kö'szo|gá|dti

lt.s

tb.t,iselóh

táfugct&'a

l.) A ngngállománllj| kóMlgálati
tisáviseló, aki a HiÚa|altól ke.il,t
ngugdllafuónlba' fucid|lis |ÉlgretéreÍglelefifuel rdgofultsóg dldpján
p évb e li' Dagg tené szet beni tdmagaí|esb an résre síthetó'
2.)A szo.iál|s beret íerhére fu
tdmogat ó sok nulljt hat ó k
a.)esen @ciális segeu

duibbi péfubeli

és teinészetbehi

c')keduaÍBn! es étkézteté
s
d')egles ónkofrdnlzat
áltdl biztasítTtt szo|galtdtdsok bcd,ezfuénaes
3'] A jo?Tflll'ágo^ q"golloPnáÉoa jeg9zó ha'a"\ö,.'
v. Feiezet
EIJtdflrBi szdbtnuok
12.5
1,) A rendeLetbd fughdtá.ozott Bfta,tásTk fué17ékit'feltételeit' fu
elbíró\ós és e|számoüis rendjét' ualamint d,isszdténtés szdbdlgdit d
jewzó e eggséges köeolgálati
9dbdlgzdtban óllIpítja meg'
2.) A rendeletb% Íog\altju,ttatások és támogatásTk péúiigli Íed*tét a
qiuo' o1éU.<t ók ségu.|éséber
bizoskjd

zanó rei.,.|k.@Pk

r3.s

1.)A rcndelet 2012. ,ápnus 1. Mpjón IéPhat|álgba'
2.) A rcndelet hnrálgbdlepésével eggidejúIeg tBtó)lgat,eszti Nd!1fu|IUat
vófos onkomdnlzdt
17/2003. (IX.15') ok' g'
rendeletéftl
(D<.28,)
módosít.,x 9/ 2001.
lL 9' ftnde!éte.

Nödudvat' 2a15'szeptenbet08'

