TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2001. (XI. 4.) számú
önkormányzati rendelete
a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának helyi szabályairól,
illetve egyes juttatásokról és támogatásokról
(Egységes szerkezetben)

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§-a, 42.§ (3) bekezdése, 46.§ (5) bekezdés b) pontja, 48/A.§ (2) és (3)
bekezdése, 49/F., 49/H. és 49/J. §-ai alapján – figyelemmel a Ktv. 106.§ (7) bekezdésére is – az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
helyi szabályait, valamint a Ktv szerint adható egyes juttatások és támogatások szabályait az alábbiak
szerint állapítja meg:
I.
Bevezető rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya a jegyzőre, aljegyzőre, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetőire és ügyintézőire
(a továbbiakban együtt: köztisztviselők)1 terjed ki.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket az e rendeletben szabályozott jogosultságok –
eltérő rendelkezés hiányában – időarányosan illetik meg.
II.
Vezetői illetménypótlék
2.§2
A hivatal legalább főosztályvezető-helyettesi besorolásúnak minősülő vezető beosztású köztisztviselői az
alapilletményük 15%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak, amelyet a képviselőtestület évente a költségvetési rendeletben állapít meg.
A helyi illetményalap
3.§3
A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évben 42.515,- Ft-ban állapítja meg.
Képzettségi pótlék
4.§
(1) Képzettségi pótlék jár annak a köztisztviselőnek, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzett
ségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve ha az a munkakör ellátásához szükséges.
(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket az SZMSZ 7/A. számú melléklete
tartalmazza.4
Egyéb juttatások
5.§
hatályon kívül5
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Módosította az 1/2002.(II.10.) ör
Módosította az 1/2002.(II.10.) ör.
Módosította a 35/2017. (XII. 20.) ör.
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Módosította az 1/2002.(II.10.) ör.
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Hatályon kívül helyezte az 1/2002.(II.10.) ör.
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6.§
(1) A köztisztviselő részére a Ktv. 49/H.§-ában meghatározott juttatás(ok) biztosítható(k) a hivatal éves
költségvetése személyi juttatásaira elfogadott keret terhére.
(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés
szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
III.
Nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása
7.§
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők
szociális és kegyeleti támogatása céljára szociális keretet hoz létre, amelynek összegszerűségét évente a
költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2) A szociális keret terhére
a) eseti szociális segély,
b) jövedelem-kiegészítés,
c) temetési segély,
d) kedvezményes étkezés,
e) kedvezményes üdültetés, és
f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele céljára pénzbeli vagy természetbeni támogatás
nyújtható a hivataltól vagy annak jogelődjétől nyugállományba került köztisztviselő részére.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások szabályozása, odaítélése – a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek
intézésével megbízott referens javaslatára vagy véleményének kikérése után – a jegyző hatásköre.
IV.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, míg a 2.§ szerinti juttatás 2001. november 1.
napjától jár.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának helyi szabályairól
szóló – a 15/1995. (X.8.) számú rendelettel módosított – 25/1993. (XII. 30.) számú, valamint a ruházati
költségtérítésről szóló – a 28/1993. (XII. 30.) számú és a 24/1995. (XII. 9.) számú rendeletekkel módosított
– 6/1993. (III. 18.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
(3) A testület megbízza az ügyrendi, javadalmazási és kommunikációs bizottságot, hogy e rendelet
hatályosulásának gyakorlati tapasztalatait hat hónap elteltével – a jegyző előkészítésében – vizsgálja meg,
és szükség esetén kezdeményezze a módosítását.

Hajdics József
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
jegyző

Melléklet a 18/2001. (XI.5.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdéséhez6
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Hatályon kívül helyzete az 1/2002.(II.10.) ör.
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