Báránd Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
6/2001 (X. 29.) számú rendelete
az önkormányzat hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseirıl

Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a köztisztviselık jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben (továbbiakban: Ktv.), valamint a 2001. évi XXXVI.
Törvényben kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint állapítja
meg:

Bevezetı rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §.
(1) E rendelet hatálya a jegyzı, a polgármesteri hivatal köztisztviselıi (továbbiakban:
köztisztviselık) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyokból származó jogosultságokat és
kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselıtestület a Ktv. alapján lehetıséget
kapott. A képviselıtestület hatáskörébe a különbözı juttatások bevezetésére és
finanszírozási mérték megállapítására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és
kifizetési szabályait a jegyzı határozza meg.
(3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre (a továbbiakban
együtt: polgármester) e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.
(4) A részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidı arányosan illetik meg.

2. §.*

A Polgármesteri Hivatal munkarendje

Hétfı, Kedd, Szerda, Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra
Péntek:
7.30 – 13.30 óra

Köztisztviselık díjazása
Az illetményalap mértéke
3. §.
(1) A köztisztviselı a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az
illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. Az illetmény alapilletménybıl,
valamint illetménykiegészítésbıl és illetménypótlékból áll.
(2) Az illetményalapot a képviselıtestület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg –
az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével – úgy, hogy az nem
haladhatja meg az államigazgatásban érvényes, központilag megállapított mértékét, és
nem lehet kisebb a helyi önkormányzat képviselıtestülete által megállapított elızı évi
illetményalapnál.
(3)**

Illetménykiegészítés
4. §.
(1)** Valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselınek illetménykiegészítést
állapít meg,
- az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselı alapilletményének 10 %-a.
(2)** Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek illetménykiegészítést állapít
meg:
- az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselı alapilletményének 10 %-a.
(3) – (4)**

Képzettségi pótlék
5. §.
(1) A képzettségi pótlék szabálya kiterjed a polgármesteri hivatal felsı- és középfokú
végzettségő köztisztviselıire és jegyzıjére.
(2)* Képzettségi pótlék illeti meg az alábbi munkakört betöltı köztisztviselıt, ha a felsorolt
képzettségek valamelyikével rendelkezik:
a) gazdálkodási és adóügyi ügyintézıt mérlegképes könyvelıi végzettséggel.
A pótlék mértéke: az illetményalap 40 %-a.
(3) A képzettségi pótlékot a hivatal szervezeti vezetıje – a polgármesteri hivatal személyi
juttatása elıirányzata terhére – állapítja meg.

Egyéb juttatások
6. §.
(1)* A köztisztviselı részére további visszatérítendı, illetve vissza nem térítendı szociális,
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható:
Ilyen juttatás lehet:
a)*
b)*
c)*
d)*
e) üdülési hozzájárulás,
f) szociális támogatás
g) illetményelıleg,
h) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyzı állapítja meg a Közszolgálati
Szabályzatban.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások fedezetére a képviselıtestület évente a
költségvetési rendeletében biztosít fedezetet.

7. §.
(1) A Ktv. 49/J. §. (2) bekezdése értelmében a képviselıtestületnek az éves költségvetésében
fedezetet kell biztosítani szociális és kegyeleti támogatás céljára. E szociális keret más
célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(2) A szociális keret terhére a következı pénzbeli, vagy természetbeni támogatások adhatók:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

eseti szociális segély,
jövedelem kiegészítés,
temetési segély,
kedvezményes étkeztetés,
kedvezményes üdültetés,
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

(3) A szociális keret mértékét évente a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

Jutalom
8. §.
(1)* A köztisztviselı az adott közszolgálati feladat kiemelkedı teljesítéséért, illetve
feladatainak hosszabb idın át történı eredményes végzéséért a következı elismerésekben
részesíthetı:
a) pénz- és tárgyjutalom,
b) *

c) *
(2) Az elsı bekezdésben meghatározott elismerések fedezeteként a képviselıtestület évente a
költségvetési rendeletében a hivatal részére egy havi bérnek megfelelı összegő
jutalomalapot képez.
Záró rendelkezések:
9. §.
(1) Ez a rendelet 2001. október 29-én lép hatályba azzal, hogy amennyiben a
képviselıtestület megállapítja a 4. §-ban foglalt juttatást, azt 2001. július 1-tıl kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti:
a) az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/1995. (V.
29.) KT rendelet 25. §. (3.) bekezdése.

Farkas Ferenc
Polgármester

Majoros Dezsıné
jegyzı

* A 3/2002. (III. 11.) KT rendelettel módosított szöveg
** A 15/2003. (XII. 18.) KT rendelettel módosított szöveg.
Záradék:
2009. 10. 05.
Módosította: 1/2005. ( I. 24. ) KT rendelet

