Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
19/2012. (IX.14.) önkormányzati számú rendelete
a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes
kérdésekről1
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
alábbi rendeletet alkotja:
1. A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet hatálya Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre
(továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselő) terjed ki.
(2)A rendelet 5-6. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is
alkalmazni kell.
(3) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú közszolgálati tisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd
szervezetétől – kerültek nyugállományba.
2. VEZETŐI SZINTEK

2.§ (1) A Hivatal belső szervezeti egységeinek, valamint vezetőinek megnevezése:
a) A Hivatal vezetője: a jegyző.
b) A jegyző általános helyettese: az aljegyző.
c) A Hivatal szervezeti egységei: az irodák, az irodák vezetői: az irodavezetők.
(2) Az irodavezetői vezetői szint a Kttv. szerinti osztályvezetői szintnek felel meg.
3. ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS
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3.§
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(1)A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselője
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
20 %-a.
(2) A Hivatal középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselője illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
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4. VEZETŐI ILLETMÉNYPÓTLÉK

4.§ (1) A Hivatalban a vezetői megbízással rendelkező közszolgálati tisztviselő vezetői
illetménypótlékra jogosult.
(2) A vezetői illetménypótlék mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőnél
alapilletményének 10 %-a.

5. KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK

5.§ (1)A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat
biztosítja:
a) Lakhatási támogatások
aa) lakásbérleti díjhoz történő pénzbeli hozzájárulás;
b.) Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás: kamatmentes kölcsön
c) Családalapítási támogatás
ca) fiatal házasok egyösszegű támogatása;
cb) gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás.
d.) Szociális támogatások
da) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély;
db) beiskolázási támogatás.
e.) Illetményelőleg
(2)
A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat a következő jóléti juttatásokat
biztosítja:
a) cafetéria juttatás;
b) sport és szabadidős tevékenységek támogatása.
(3)
A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügyi juttatásokat
biztosítja:
a) egészségügyi szűrő vizsgálatok támogatása;
b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő hozzájárulás.
(4) A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási támogatást nyújt.
(5) 3Az önkormányzat viseli a közszolgálati tisztviselő – ideértve a polgármesteri hivatalnál
munkaviszonyban lévőket is – illetményének vagy munkabérének fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.
6.§ (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti
meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 685. § b) pontjában meghatározott személyek.
(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén,
kérelmére temetési segély illeti meg.
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7. § (1) A nyugállományú közszolgálati tisztviselőt az önkormányzat költségvetési
rendeletében biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni
támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély;
b)temetési segély;
c) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.
8.§ E rendeletben meghatározott juttatások mértékét, az elbírálás és elszámolás rendjét,
valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja
meg.
9.§ A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az
éves költségvetésében biztosítja.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.§ (1) E rendelet 2012. szeptember 15. napján lép hatályba
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról 2/2008. (II.15.) Ör.
számú rendelet hatályát veszti.
3)4 A Tárnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők
napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

Szolnoki Gábor
polgármester

dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2012. szeptember 13.-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 14.
Hatálybalépés: 2012. szeptember 15.
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző
Kifüggesztési záradék
Kifüggesztés napja:
Kifüggesztési levét napja:
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