Ságvár Önkormányzat Képviselő-testület
2/2008 (II.1.) rendelete
a Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról
(A módosításokkal egységes szerkezetben - 2011.01.21-i időállapot)
Ságvár Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H.
§-a, 49/J. §-a és 49/M. §-a, 44/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2)-(3) és (5) bekezdése
alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1)
bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Ságvár, Som, Nyim Önkormányzat Körjegyzőségén (a
továbbiakban: Körjegyzőség) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, aki a Körjegyzőségtől - illetve jogelőd
szervezetétől - kerültek nyugállományba.
(3) A rendelet 2-6. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban
álló polgármesterre is alkalmazni kell.
I.
Köztisztviselői juttatások, támogatások
2. §
(1)1
(2)2
(3)3
(4) A körjegyzőség eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas,
példamutató munkavégzésért, a képviselő-testület által kitűzött célok megvalósításáért a
köztisztviselő jutalomban részesíthető, illetve részére a Körjegyző értékelése alapján 20%
illetménykiegészítés adható.
A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
Munkakörök, vezetői megbízások
3. §.
(1) A köztisztviselők munka- és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali
szervezetben elfoglalt helyét az SZMSZ mellékletét képező szervezeti és létszámtáblában
kell meghatározni.
A köztisztviselő munkaköri megnevezését ennek megfelelően a szakmai területre utaló
kifejezéssel kell megállapítani.
1
2
3

Hatályon kívül helyezte az 1/2011 (I.21.) rendelet, hatálytalan 2011.01.21-től
Hatályon kívül helyezte az 1/2011 (I.21.) rendelet, hatálytalan 2011.01.21-től
Hatályon kívül helyezte az 1/2011 (I.21.) rendelet, hatálytalan 2011.01.21-től

A munkaidő és a helyettesítés egyes szabályai
4.§
Munkaidő
(1) A Körjegyzőség munkarendje:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök:
7.30-16.00óráig.
péntek:
7.30 - 13.30 óráig.
(2) A hivatal egyes köztisztviselőinek az eltérő munkaidő-beosztását a Körjegyző
határozza meg figyelemmel arra, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselők heti munkaideje 40 óra.
(3) A hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
hétfő:
8.00- 16.00 óráig
szerda:
8.00- 16.00 óráig
csütörtök:
8.00 - 12.00 óráig
péntek:
8.00- 12.00 óráig.
(4) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő

részére napi 30 perc munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.
(5) A rendkívüli munka és készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának
rendjéről a körjegyző külön rendelkezik.
A köztisztviselők képzése, továbbképzése
5. §.
(1) A köztisztviselő részére tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható.
(2) A köztisztviselővel a Körjegyző tanulmányi szerződést köthet.
(3) A

tanulmányi támogatás
rendeletben határozza meg.

éves

összegét

a

képviselő-testület

a

költségvetési

Szociális és egyéb juttatások
6. §.
(1) A köztisztviselő évenként üdülési hozzájárulást kaphat.
(2) Az üdülési hozzájárulás mértéke az adott évben érvényes minimal bérnek megfelelő
összeg lehet. A felhasználható összeg nagyságát a fenntartók az éves költségvetési
rendeletben határozzák meg.
(3) A köztisztviselők átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben
részesíthetők. Illetményelőlegre az illetményalap tízszerese használható fel.
Kegyeleti támogatás
7.
§
(1)
A foglalkoztatási jogviszony alatt álló, elhunyt köztisztviselőt a Körjegyző
kezdeményezésére a képviselő-testület a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy
egészben a fenntartó önkormányzatok átvállalják.
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II.
Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
8.§.
(1) A nyugállományú köztisztviselő és polgármester a lakóhelye szerinti önkormányzat
(Ságvár. Som. Nyim) szociális rendeletében biztosított szociális keret terhére az alábbi
pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
c) kedvezményes étkeztetés.
(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú
köztisztviselő
szociális
helyzetének
folyamatos
figyelemmel
kísérése,
az
igényjogosultságról
szóló döntés előkészítése céljából nyugdíjas bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kell
létrehozni. A Bizottságot a körjegyző hozza létre.
9.§.
(1) A rendelet 8. §. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem

alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös
háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.
(2) A Bizottság és a Körjegyző is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.
(3) A kérelmekről a Hivatal titkársága előterjesztése alapján - a Bizottság véleményének
figyelembevételével - az adott szociális bizottság vagy képviselő-testület dönt.
Záró rendelkezések
10.§.
(1) E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit ezen időponttól

kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ságvár, Som, Nyim
Körjegyzőség hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló, Ságvár Önkormányzat 10/2001.(XI.16) számú, Som Önkormányzat 6/2001.(XI.
16.) számú Nyim Önkormányzat 5/2001.(XI.16.) számú rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban

Kecskés Gábor s. k.
polgármester

Dr. Fodor Zoltán s. k.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 1.
Dr. Fodor Zoltán s. k.
körjegyző
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