Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 236. §
(4) bekezdés a) pontjában, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.

Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya Nádudvari Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati
ügykezelőkre ( továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendeletnek a juttatásokról, támogatásokról rendelkező 6. - 10. §-ban foglaltakat a
Hivatalban a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalókra is megfelelően
alkalmazni kell.
(3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre
(továbbiakban együtt: polgármester ) a rendelet 6. - 10. §. – hatálya
értelemszerűen kiterjed.
(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.
(5) A rendelet 11. §-ának rendelkezései a Hivatalból nyugállományba került
köztisztviselőkre terjed ki.
II.

A díjazás egyes szabályai
Illetménykiegészítés
2. §

(1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) A Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult,
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
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Vezetői illetménypótlék
3. §
(1) A
Képviselőtestület az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egységek,
osztályvezetői szintnek megfelelő vezető köztisztviselői (irodavezetők) részére vezetői
illetmény pótlékot állapít meg.
(2) A vezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.
Képzettségi pótlék
4. §
(1) A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között képzettségi pótlékot állapíthat
meg.
III.

Juttatások, támogatások
Szociális juttatások
5. §

(1) A köztisztviselők részére az önkormányzat képviselő-testülete a következő
visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális juttatásokat biztosíthatja:
a) Lakhatási támogatások:
aa) Albérleti díj hozzájárulás
b) Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás: kamatmentes kölcsön
c) Családalapítási támogatás
d) Szociális támogatás
e) Illetményelőleg

Jóléti juttatások
6. §
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat képviselő-testülete cafetéria juttatást biztosít
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők részére a bankszámla – hozzájárulás mértékét
havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mérték felső
határával azonos összegben biztosítja. A bankszámla hozzájárulást tárgy év november
hónapban kell az érintettek fizetési számlára történő utalással teljesíteni.
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Egészségügyi támogatás
7. §
(1) A köztisztviselők részére az önkormányzat képviselő-testülete a következő
egészségügyi juttatásokat biztosíthatja:
a) Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása;
b) Szemüveg ( kontaktlencse) készítésének díjához történő hozzájárulás
Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás
8. §
(1) A köztisztviselők részére képzési, továbbképzési és nyelvtanulási
biztosítható.

támogatás

(2) A tanulmányi támogatás éves mértékét az önkormányzat éves költségvetésében
határozza meg, amely csak 1 évre vonatkozik.

Kegyeleti támogatás
9. §
(1) A képviselő-testület a köztisztviselő és vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozójának életkörülményeikben bekövetkezett tragikus események
megoldására kegyeleti támogatást biztosíthat az Önkormányzat éves költségvetésében
meghatározott összeg erejéig.
(2) Ha a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, akkor az elhunyt
köztisztviselő közeli hozzátartozója kegyeleti támogatást kérhet.
(3) A köztisztviselőt a közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére kegyeleti
támogatás illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.
IV.

Nyugállományú köztisztviselő támogatása
10. §.

(1) A nyugállományú köztisztviselő, aki a Hivataltól került nyugállományba, szociális
helyzetére figyelemmel rászorultság alapján pénzbeli, vagy természetbeni
támogatásban részesíthető.
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(2) A szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatások nyújthatók:
a.) eseti szociális támogatás
b.) kegyeleti támogatás
c.) kedvezményes étkeztetés
d.) egyes önkormányzat által biztosított szolgáltatások kedvezményes igénybevétele
(3) A jogosultságok megállapítása a jegyző hatásköre.
V.

Eljárási szabályok
11. §.

(1) A rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
(2) A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét az Önkormányzat
éves költségvetésében biztosítja.

VI.

Záró rendelkezések
12. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal
közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdéseiről szóló
7/2012. (III.30.)) önkormányzati rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2017. június 30.
Vincze András
jegyző
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