
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.. JS~i..) önkormányzati rendelete

az Egerszalóki Közös Onkormányzati Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és támogatásokról

Egerszalók Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szó ló 2011.
évi CXCIX. törvény 237. ~-ában kapott felhatalmazás alapján és a 152. ~ (1)-(5) bekezdésé
ben foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli cl.

Bevezető rendelkezések
1. ~

(1) E rendelet hatálya az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hiva
tal) közszolgálati jogviszonyban állókra (köztisztviselőkre) terjed ki.

(2) A rendelet szabályait a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott, és az év közben közszol
gálati jogviszonyt létesítő, illetve megszüntető köztisztviselőkre időarányosan kell alkal
mazni.

(3) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettsé
geket szabályozza, amelyekre a Képviselő~testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján felhatalmazást kapott.

(4) A képviselő-testület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozás mér
tékének a meghatározására terjed ki.

(5) A juttatások kifizetésének részletes szabályait, az elszámolás rendjét, a Jegyző állapítja
meg a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

(6) E rendelet szerinti döntési jogosultságokat a köztisztviselők esetében a jegyző, a jegyző
esetében a polgármester, a polgármester esetében a képviselő-testület gyakorolja.

Jutalom
2. ~

(1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató mun
kavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzésé
ért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a Hivatal köztiszt..
viselői jutalomban részesíthetők.

(2) Az egy alkalommal kifizethető jutalom mértékének alsó határa a köztisztviselő félhavi,
felső határa az egyhavi illetményének megfelelő összeg.

(3) A jutalomkeret éves mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben hatá
rozza meg.

(4) A jutalom megállapításánál figyelembe veendő főbb szempontok:
a) a jelentős eredménnyel járó hatékony munkavégzés,



b) a Szervezet eredményes megítélésével összefüggő kiemelkedő munkateljesítmény,
c) egy-egy kiemelkedő színvonalon elvégzett munka,
d) a fiatalok, Új munkatársak beilleszkedését segítő eredményes tevékenység,
e) a szervezet szempontjából hasznos szakképesítés megszerzése,
f) az elismerés mielőbb kövesse az elismerni kívánt eredményt.

(5) A jutalom mértékéről a jegyző dönt, a polgármestert -~ az általa meghatározott körben -

véleményezési jog, illetve egyetértési jog illeti meg.

(6) A polgármester részére a Képviselő-testület jogosult jutalmat megállapítani.

(7) Céljutalom állapítható meg a köztisztviselőnek az előzetesen írásban kitűzött feladatok
teljesítése esetén.

Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok

Ruházati költségtérítés
3. ~

(1) A köztisztviselő évente egy alkalommal természetbeni juttatásként ruházati költségtérítés
re jogosult, melynek mértéke 100.000 Ft.

(2) A ruházati költségtérítés a kulturált munkahelyi megjelenést elősegítő felsőruházati cikkek
és lábbeli megvásárlására használhat fel.

(3) Az kifizetés és számlával való elszámolás részletes szabályait a jegyző Szabályzatban
állapítja meg.

Cafeteria
4. ~

(1) A köztisztviselő - választása alapján - évi maximum 100.000 Ft-ig készpénz cafeteria és
Széchenyi Pihenőkártyán (SZEP kártyán) szállás vagy vendéglátás formájában hozzájáru
lásra jogosult.

(2) A cafetéria mértékének évi összege 200.000 Ft.

(3) Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Cafeteria juttatás részleteit Szabály
zatban dolgozza ki.

Utazási költségtérítés

(1) A köztisztviselőnek utazási költségtérítés jár.

(2) Egerszalók közigazgatási határán kívül történő tömegközlekedési eszközt igénybevevő
köztisztviselőnek munkába járás esetén a munkáltató teljes áru havi bérletjegyet biztosít a
munkáltató nevére és címére kiállított számla alapján.



Képernyő előtti munkavégzés
6. ~

(1) A köztisztviselő részére a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biz
tonsági követelményeiről szóló 50/l 999.(XI.03.) EÜM. rendeletben foglaltak végrehajtása
érdekében a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához
2 évente 25.000 Ft összegű költségtérítés jár.

(2) A szemüveg költségtérítés részletes szabályait a Jegyző köteles megállapítani.

Szociális, kulturális és jóléti juttatások
7. ~

(1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális
jóléti, kulturális juttatás biztosíthatók:
a) képzési, továbbképzési támogatás,
b) illetményelőleg,
c) szociális, kegyeleti támogatás,

(2) A támogatások éves keretét a polgármester és a jegyző javaslata alapján a tárgyévi költ
ségvetési rendeletben kell meghatározni.

(3) A támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszaté
rítés szabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban állapítja meg.

(4)
Képzési, továbbképzési támogatás

8. ~

A köztisztviselő képzettségének, nyelvtudásának fejlesztésére képzési, továbbképzési támoga
tásban részesíthető, melynek éves mértéke a mindenkori minimálbér’ összegének felével
megegyező összeg lehet.

A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása
9. ~

(1) Az iskolarendszerű, de az előmenetelhez nem szükséges képzésben résztvevő köztisztvi
selő részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges, és a Munkatör
vénykönyvében meghatározott szabadidőt biztosítani.

(2) A munkáltató szakemberszükségletének biztosítására a köztisztviselővel, továbbá a nappa
li tagozaton tanulmányokat folytató tanulóval tanulmányi szerződést köthet.

(3) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához az (1) bekezdésben foglalt szabad
időre átlagkeresete csak akkor jár, amennyiben a munkáltatóval ebben állapodott meg, il
letve a tanulmányi szerződés ezt kifejezetten tartalmazza.

Minimálbér 2017. január 1-jén: 127.500 Ft



f4-) A munka mellett iskolarendszerű oktatásban, illetve szakképesítést nyújtó képzésben részt
vevő köztisztviselővel megkötendő tanulmányi szerződés feltételeit a jegyző jogosult
megállapítani.

Illetményelőleg
101

(1) A köztisztviselő kérelemre illetményelőlegben részesíthető.

(2) Az illetményelőleg mértékének felső határa a mindenkori minimálbér kétszerese lehet.

(3) A kifizetett illetményelőleg mentes a személyi jövedelemadó alól és kamatmentes.

(4) A köztisztviselő a felvett illetményelőleget 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben köteles
visszafizetni.

Szociális és temetési segély
11.~

(1) A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyezte
tetté válik rendkívüli szociális segélyben részesíthető.

(2) A köztisztviselőnek közeli hozzátartozója halála esetén — kérelmére — temetési segély ad
ható a temetés költségeinek fedezésére.

(3) Közeli hozzátartozónak a következő személyek tekinthetők:
a) házastárs,
b) egyeneságbeli rokon,
c) az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek,
d) az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, valamint
e) a testvér,

(4) A rendkívüli szociális és temetési segély összege a mindenkori illetményalap2 200 %-a.

Vegyes és záró rendelkezések
12. ~

(1) Ez a rendelet 2017. március l-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-
től visszamenőleg kell alkalmazni.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezései az irányadók.

J4Jmt~er

~ .

L~L~cU~ [
2 Illetményalap mértéke: 38.650 Ft ()


