Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
16/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és ügykezelők (a
továbbiakban: köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) E rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól kerültek nyugállományba.
(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában e rendeletben
szabályozott jogosultságokat munkaidő arányosan kell alkalmazni.
(4) A rendelet 2. §-ában meghatározott szabályokat a főállású polgármesterre és
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is alkalmazni kell.
Köztisztviselői juttatások
2.§
(1) A köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékét és feltételeit Alsózsolca Város
Önkormányzatának adott évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosított előirányzat
alapján a hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.
(2) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, egészségügyi juttatások állapíthatók
meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

családalapítási támogatás
rendkívüli szociális segély
kegyeleti támogatás
temetési segély
tanulmányi, képzési támogatás
illetményelőleg
cafetéria az irányadó jogszabályi rendelkezések előírásai szerint
monitorvédő szemüveg készítéséhez történő hozzájárulás
ruházati költségtérítés

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére évente – a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mérték figyelembevételével –
bankszámla hozzájárulás kerül megállapításra.
Illetménykiegészítés 1
3. §
Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének
mértéke 2019. évben:
a) felsőfokú iskolai végzetségű köztisztviselő estén alapilletményének 20 %-a,
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.”
Nyugállományú köztisztviselők támogatása
4.

§

(1) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel rászorultsága alapján a
költségvetési rendeletben megállapított keret terhére rendkívüli szociális segélyben
részesíthető.
(2) A rendeletben megállapított juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét és a rendeletben nem szabályozott egyéb kérdéseket a jegyző az egységes
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
(3) A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az
éves költségvetésében biztosítja.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőiket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról és kegyeleti
támogatásokról szóló 4/2002. (I.24.) önkormányzati rendelete.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Az R. 3. §-a a 2/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos: 2019. január 1. napjától.
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