43/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ban, továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA
1. §
(1)

E rendelet hatálya a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıinek és ügykezelıinek közszolgálati jogviszonyára, a rendelet 13. § b.)
pontjában, valamint a 14. §-ban foglalt rendelkezések a nyugállományban lévı
köztisztviselıkre terjednek ki.

(2)

A képviselı-testület hatásköre a különbözı kiegészítések, juttatások és pótlékok
bevezetésére és azok finanszírozására, illetve a finanszírozási mérték meghatározására
terjed ki.

(3)

E rendelet 3., 5.,-12. §-aiban foglalt rendelkezések a polgármesterre és a
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is kiterjednek.

VEZETİI SZINTEK, VEZETİI MEGBÍZÁS, VEZETİI PÓTLÉKOK
2. §
(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az elkülönült szervezeti
egységeinek vezetésére, irodavezetıi megbízás adható, mely a Ktv. szerinti
osztályvezetıi szintnek felel meg.

(2)

Vezetıi megbízást a Ktv. 31. § alapján csak felsıfokú végzettségő köztisztviselı
kaphat.

(3)

Törvény eltérı rendelkezése hiányában a vezetıi megbízás határozatlan idıre szól és
külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható, illetıleg a megbízásról a
köztisztviselı bármikor indokolás nélkül, 30 napos lemondási idı megjelölésével
lemondhat. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.1

1A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 31. § (5) bekezdésének szó szerinti átvétele

(4)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete vezetıi illetménypótlékot
állapít meg.

(5)

A vezetıi illetménypótlék mértéke a vezetı alapilletményének 10 %-a.

(6)

A megállapított vezetıi pótlék nem csökkenthetı.

A KÖZTISZTVISELİK DÍJAZÁSA
Illetményalap, illetménykiegészítés
3. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Ktv. 42. § (3) bek. alapján 2001. évre
az illetményalapot Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselıkre vonatkozóan a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2001. évi költségvetésérıl
szóló 4/2001. (II. 20.) számú Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
35.500,- Ft-ban állapította meg.
4. §
(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Ktv. 44/A. §-a szerint
valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő, valamennyi középiskolai végzettségő
köztisztviselı, továbbá az ügykezelık részére illetménykiegészítést állapít meg.

(2)

Az illetménykiegészítés mértéke felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselık esetén
az alapilletmény 10 %-a, középiskolai végzettségő köztisztviselık, valamint
ügykezelık esetén az alapilletmény 10 %-a.

(3)

A megállapított illetménykiegészítés mértéke nem csökkenthetı.
A köztisztviselık juttatásai, támogatásai
5. §

(1)

A köztisztviselı a Ktv. 49/A-C., valamint 49/E. §-ai által meghatározott alanyi jogon
járó juttatásokon – legalább egy havi külön juttatásként meghatározott illetmény, az
illetmény bankszámlára utalásának és egyszeri felvételének költsége, helyettesítési díj,
kiküldetési költségtérítés, jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés – túl egyéb
juttatásokban részesülhet.

(2)

A köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának nyugdíjba vonulása kapcsán történı
megszüntetésekor két havi illetményének megfelelı összegő külön juttatásra jogosult.

(3)

A köztisztviselınek lehetısége van önkéntes nyugdíjpénztári tagságához a
munkáltatótól támogatás igénylésére.

(4)

A hivatal köztisztviselıit havonta étkezési hozzájárulás illeti meg, étkezési utalvány
formájában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti

adómentes mértékéig.
(5)

A köztisztviselı naptári évenként a Ktv. 49/G. § (1) bekezdése szerinti ruházati
költségtérítésre jogosult. A ruházati költségtérítés fizetésének és elszámolásának
szabályait a jegyzı a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
6. §

(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi részére a
fentieken túl visszatérítendı, illetve vissza nem térítendı támogatásként az alábbiak
biztosíthatók:
a.) lakásépítési, -vásárlási támogatás (visszatérítendı támogatás)
b.) családalapítási támogatás
c.) üdülési hozzájárulás
d.) szociális támogatás
e.) illetményelıleg (visszatérítendı támogatás)
f.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

(2)

Az a.)-f.) pontban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyzı a Közszolgálati
Szabályzatban állapítja meg.
7. §

(1)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi – az erre a célra létrehozott alapból –
lakásépítésük, -vásárlásuk munkáltatói kölcsönnel való támogatását kérhetik.

(2)

Az alap forrása a támogatásban részesített dolgozók által visszafizetett törlesztés, az idı
elıtt megtérített támogatások összege, továbbá az önkormányzat éves költségvetésében
biztosított külön támogatás.
8. §

A hivatalnál közszolgálati jogviszonyban lévı köztisztviselıt családalapítási támogatás illeti
meg.
9. §
(1)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére évente egy alkalommal az illetményalap
75 % üdülési hozzájárulás adható.

(2)

Üdülési hozzájárulásként a köztisztviselık állományi létszáma és az illetményalap 20
%-a szorzatával képzett összeg tervezhetı, melynek elfogadásáról az éves
költségvetésben dönt a képviselı-testület.
10. §

(1)

A köztisztviselık átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelılegben
részesíthetık.

(2)

Az illetményelılegre éves szinten a bérkeret 5 %-a használható fel.
11. §

(1)

A köztisztviselı gyermeke(i) után beiskolázási támogatásra jogosult.

(2)

A beiskolázási támogatás keretösszegérıl a képviselı-testület az éves költségvetési
rendeletében dönt.
12. §

(1)

A köztisztviselık anyagi megterhelésekkel járó rendkívüli események esetén szociális
támogatásban részesíthetık.

(2)

A fenti támogatások éves összegérıl a képviselı-testület a költségvetési rendeletében,
annak tartaléka terhére, a felhasználás függvényében dönt.
13. §

(1)

A Ktv. 49/M. § szerint az elhunyt köztisztviselıt a jegyzı közszolgálat halottjává
nyilváníthatja.

(2)

A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben, vagy
egészben az önkormányzat átvállalhatja.

(3)

A támogatások éves összegérıl a képviselı-testület az éves költségvetési rendeletében,
annak tartaléka terhére, a felhasználás függvényében dönt.
14. §

(1)

A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján eseti szociális segélyben, illetıleg kegyeleti támogatásban részesíthetı.

(2)

Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet
biztosít, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
Szociális és kegyeleti támogatás céljára a nyugalmazott köztisztviselık létszámának és
az illetményalap 75 %-ának szorzatával képzett összeg tervezhetı.

(3)

A szociális támogatások körültekintı felhasználásának biztosítására a nyugállományú
köztisztviselık szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az
igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására
a szociális
irodavezetı bevonásával a jegyzı a személyzeti ügyintézı útján intézkedik.

(4)

A nyugállományú köztisztviselı részére nyújtható támogatás megállapítására kérelem
alapján kerülhet sor, melyet az igénylı, vagy a vele közös háztartásban élı házas-,
illetve élettársa és gyermeke adhatja be.

(5)

A kérelmekrıl a szociális iroda vezetıjének és a személyzeti ügyintézı véleményének
a kikérése után a jegyzı dönt az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a.) a közös háztartásban élık egy fıre esı jövedelme nem haladhatja meg a
mindenkori köztisztviselıi illetményalap kétszeresét, egyedülállónál a két és
félszeresét;
b.) a kérelmezı gyógykezeléséhez, illetıleg gyógyászati segédeszközök vásárlásához
kér támogatást;
c.) a kérelmezı megnövekedett kiadásait elemi kár, vagy természeti csapás okozta;
d.) a köztisztviselıi jogviszony hosszabb idıtartama.
15. §
A köztisztviselı a hivatal céljainak az éves képzési, továbbképzési tervnek megfelelı
tanfolyamok folytatása érdekében képzési, továbbképzési támogatásban részesíthetı.
Hatályba léptetı, hatályon kívül helyezı és záró rendelkezés
16. §
(1)

E rendelet 2004. év október hó 15. napján lép hatályba.

(2)

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 18/2001. (X. 15.) számú
Önkormányzati Rendelet 2004. október 14-i hatállyal hatályát veszti.

(3)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdései módosításáról szóló 8/2002. (V. 15.)
számú Önkormányzati Rendelet 2004. október 14-i hatállyal hatályát veszti. október
14-i hatállyal hatályon kívül helyezi.

(4)

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdései módosításáról szóló 18/2003. (X. 01.)
számú Önkormányzati Rendelet 2004. október 14-i hatállyal hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2004. október 8.

Dr. Éles András
polgármester

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

