Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.4.)önkormányzati rendelete

a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
juttatásokról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 234.§ (3)-(4)bekezdéseiben, 226.§ (7)bekezdésében és 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre valamint a foglalkoztatási jogviszonyban lévő
polgármesterekre.
(2) A rendeletben megállapított juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott, részmunkaidős
köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
2.§ (1) A juttatásokra kifizethető keret összegét a Képviselő-testületek mindig a tárgy évre vonatkozóan, a Hivatal
éves költségvetésében állapítják meg, mely más célra nem használható fel és át nem csoportosítható.
(2) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben
használható fel a rendelet tárgyát képező juttatásokra.
(3) A juttatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A támogatások folyósításával, illetve
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
Köztisztviselői juttatások
3.§ A Hivatal köztisztviselői az alábbi juttatásokban részesülnek
a) illetménykiegészítés
b) képzettségi pótlék
c) jutalom
d) cafetéria juttatás
e) egyéb juttatások
ea) anyakönyvvezetői ruházati költségtérítés
eb) illetményelőleg
ec) kedvezményes étkezés
ed) szociális támogatás
ee) szemüvegtérítés
4.§ Illetménykiegészítésre jogosult valamennyi felsőfokú végzettségű és valamennyi középiskolai végzettségű
köztisztviselő, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.
5.§ A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és az illetményalap %-ában meghatározott pótlék mértékét a
Hivatal SZMSZ-e állítja meg. A Képviselő-testület a képzettségi pótlék jegyző általi megállapításához
szükséges pénzügyi fedezetet a Hivatal éves költségvetésében biztosítja.
6.§ A Hivatal jutalomkeretét a Képviselő-testület a Hivatal éves költségvetésében állapítja meg, melynek év végi
elosztásáról teljesítményértékelésük alapján a jegyző a polgármesterek egyetértésével dönt.
7.§ A köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékét a mindenkori költségvetési törvény, annak feltételeit a
személyi jövedelemadóról szóló törvény állapítja meg. A cafetéria juttatás részletszabályairól külön szabályzat
rendelkezik.
8.§ (1) Az anyakönyvvezetőt, amennyiben a házasságkötések száma meghaladja az évi 5 alkalmat 15.000,- ft
ruházati költségtérítés illeti meg, melyet számlával kell igazolni. A költségtérítés megállapításáról a jegyző
dönt.
(2) A munkáltató a köztisztviselő kérelmére évente egy alkalommal, maximum a nettó személyi alapbér
kétszeresének megfelelő illetményelőleg felvételét engedélyezheti annak, aki a Hivatalnál legalább egy év
közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik.
(3) A köztisztviselő kérelmére kedvezményes étkezésként az önkormányzati konyhák által előállított napi
egyszeri ebéd vonatkozásában 50% térítési díj kedvezményre jogosult.
(4) A köztisztviselő szociális támogatásként
a) kérelmére temetési segélyben részesíthető közeli hozzátartozója halála esetén, melynek mértéke maximum a
számlával igazolt temetési költség 25%-a, de legfeljebb bruttó 50.000,- ft,
b) halála esetén a közszolgálat halottjának nyilvánítható, mely esetben temetési költségeit részben vagy
egészben a Hivatal átvállalhatja.
(5) A köztisztviselő kérésére, amennyiben számára monitorkímélő szemüveglencse viselése indokolt
szemüvegtérítésben részesítendő, melynek mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb 15.000,- ft.
Köztisztviselői juttatások megállapításának és elszámolásának rendje
9.§ (1) Az alanyi jogon járó juttatásokat az ok felmerülésétől számított 10 napon belül ki kell fizetni.

(2) A munkáltató mérlegelési jogkörétől függő juttatások megállapítása előtt a jegyző köteles kikérni a
polgármesterek véleményét, a jegyző juttatása esetén a gesztor település polgármestere a társtelepülés
polgármesterének véleményét.
(3) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem szabályozott
rendjét a közszolgálati szabályzat és a cafetéria szabályzat állapítja meg.
(4) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a kérelmek sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését
követően a kérelmeket el kell utasítani.
Nyugállományú köztisztviselői juttatások
10.§ (1) A nyugállományú köztisztviselő kérelmére, az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális keret
terhére, évente egyszer maximum 50.000,- ft eseti szociális segélyben részesülhet, amennyiben nyugdíja
nem haladja meg a mindenkori minimálbér másfélszeresét.
(2) A nyugdíjas köztisztviselő halála esetén a közvetlen hozzátartozó kérelmére temetési segély állapítható
meg, melynek mértéke legfeljebb 50.000,- ft.
11.§ A nyugdíjas köztisztviselő kérelmére jogosult a 8.§ (5)bekezdés szerinti kedvezményes étkezésre.
12.§ A nyugállományú köztisztviselői juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e
rendeletben nem szabályozott rendjét a közszolgálati szabályzat állapítja meg.
A juttatások fedezete
13.§ A rendeletben megállapított juttatások fedezetét a Hivatal éves költségvetése biztosítja.
Záró rendelkezések
14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
15.§ Hatályát veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint a szociális és
kegyeleti támogatásairól szóló 13/2001.(XII.6.)önkormányzati rendelet.
Dunafalva, 2017. április 27.
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Kihirdetési záradék:
Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
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2. www.dunafalva.hu
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