Kunpeszér Község Önkormányzat
9/2001. (11. 09.) számú
rendelete
Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit megillető
juttatásokról és támogatásokról

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában biztosított felhatalmazás alapján
- figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

I.

fejezet

Bevezető rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatalának közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.
(2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő
arányosan kell alkalmazni.
(3) A rendelet 2-6. §-aiban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell.

II.

fejezet

Alanyi jogon járó juttatások
2. §
(1) A köztisztviselőt a Ktv. rendelkezései alapján, alanyi jogon az alábbi juttatások illetik
meg:
-

jubileumi jutalom (Ktv. 49/E. §)
étkezési hozzájárulás (Ktv. 49/F. §)
ruházati költségtérítés (Ktv. 49/G. §)
lakásépítéshez, vásárláshoz hitelintézettől igényelt kölcsönhöz állami
kezességvállalás (Ktv. 49/I. §)
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III.

fejezet

A Képviselő-testület döntése alapján adható juttatások
3. §
A köztisztviselőt –amennyiben a tárgyévben ténylegesen 6 hónapi időtartamban munkát
végzett – évente üdülési hozzájárulás illeti meg. ( Ktv. 49/H. § e) pont )
4. §
A köztisztviselő az őt közvetlenül érintő rendkívüli események (baleset, sérülés, betegség,
gyermekszületés, költözés, haláleset, hosszabb jövedelem-kiesés, stb.) alkalmával – kérelmére
– szociális támogatásban részesíthető. ( Ktv. 49/H. § f) pontja ).
5. §
A köztisztviselőt személyi és családi indokok alapján illetményelőleg felvételére jogosult.
( Ktv. 49/H. § g) pont )
6. §
A köztisztviselő az önkormányzat céljainak megfelelő tanulmányai folytatása esetén képzési,
továbbképzési támogatásban részesíthető. ( Ktv. 49/ H. § h) pont )
7. §
(1) A nyugállományú köztisztviselők támogatása céljára a mindenkori éves költségvetésben
szociális keretet kell biztosítani, melyből a Ktv. 49/J. és 49/M. §-aiban meghatározott
pénzbeli és természetbeni juttatások nyújthatók.
(2) Az igényjogosultság megállapításáról és a támogatások folyósításáról a jegyző a
személyügyi feladatot ellátó köztisztviselő közreműködésével gondoskodik.

IV.

fejezet

A juttatások, támogatások fedezete
8. §
(1) A juttatásokra, támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a képviselőtestület költségvetési rendeletében állapítja meg.
(2) Az e rendelet szerinti támogatásokra szociális keret biztosítása kötelező. A támogatásokra
jóváhagyott szociális keret előirányzata másra nem csoportosítható át, másra nem
használható fel.
(3) Az e rendelet szerinti juttatásokra keret biztosítása nem kötelező.
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(4) Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselő-testület a juttatásokra előirányzatot
nem állapított meg, vagy a megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben
pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek költségvetési rendelete
módosításával tehet eleget.
(5) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a
következő évben a képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és
arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra.

V.

fejezet

Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. július 01. naptól kell
alkalmazni, kivéve a rendelet 3., 4. és 7. §-át, melyeket 2002. január 01. naptól kell
alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselői tekintetében a jegyző e rendelet
2. §-ától 7. §-aiban foglalt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól a
Közszolgálati Szabályzatban rendelkezik.
(3) E rendeletnek a polgármesterre kiterjesztett rendelkezései közül a 4., 5. és 6. §-ok
tekintetében a Közszolgálati Szabályzat keretei között a jegyző jár el.

Sipos Gyuláné sk.
polgármester

ZÁRADÉK

Ezen rendelet 2001. november 09. napján kihirdetésre került.
Kunpeszér, 2001. november 09.
Bartha Erika
jegyző

Bartha Erika sk.
jegyző

