A módosításokkal egységes szerkezetben
Utolsó átvezetett módosítás: /2017. (IV.06.) rendelet
Balatonboglár Város Önkormányzatának
22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete
a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, 44/A.§
(1) bekezdésében, 46.§ (5) bekezdésében és 48/A.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 14.§-ában meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve a Hivatal
jogelőd szervezetétől –kerültek nyugállományba.
(3) Az e rendeletben meghatározott juttatások, támogatások a nem teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg. A
határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőt a
juttatások időarányosan illetik meg.
(4) Az 5.§ (1) bekezdésében meghatározott juttatásokat és támogatásokat a
polgármester tekintetében is alkalmazni kell.
Az illetményrendszerbe épülő juttatások
2.§
(1) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére
egységesen - a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére
egységesen - a köztisztviselő alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
3.§1
4.§2
A képviselő-testület biztosítja a személyi juttatás fedezetét a 249/2012.
(VIII.31.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott –az alábbi munkaköröket
betöltő és alább
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meghatározott képzettséggel rendelkező köztisztviselők képzettségi pótlékának
megállapításához:
a) a képzettségi pótlékra jogosító munkakör:
- pénzügyi ügyintéző
b) a képzettségi pótlékra jogosító képzettség:
- mérlegképes könyvelő (OKJ 54 3436 03)
Egyéb juttatások
5.§
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat,
támogatásokat biztosítja:
a) hűségjutalom, a közszolgálati életpálya elismerése
b)3
c) egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás, a
helyi szociális rendeletben szabályozottak szerint
d) tanulmányi támogatás
e)4
f) egészségügyi juttatás
g)5
h) nyugállományú köztisztviselők szociális támogatása
i) temetési segély
j)6 bankszámla hozzájárulás,
k) a hatályos törvényben meghatározottak szerint évi bruttó 200.000 Ft
összegig cafetéria támogatás7
(2) A d) és g)8 pontokban foglaltak részletes szabályait a jegyző a
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
Hűségjutalom
6.§9
(1) Hűségjutalom illeti meg azt a köztisztviselőt, aki a településen
folyamatosan legalább húsz év közszolgálati jogviszonnyal, illetve közszolgálati
jogviszonyként elismert egyéb jogviszonnyal (a továbbiakban együtt:
hűségjutalomra jogosító jogviszony) rendelkezik.
(2) A hűségjutalom összege
a) húsz év hűségjutalomra jogosító jogviszony esetén nettó százezer
forint;
b) harminc év hűségjutalomra jogosító jogviszony esetén nettó
százötvenezer forint;
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c)

negyven év hűségjutalomra jogosító jogviszony esetén nettó
kétszázezer forint.
(3) A hűségjutalmat a (2) bekezdésben meghatározott szolgálati idő betöltését
követő tizenöt munkanapon belül ki kell fizetni.
(4) A közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztviselőnek
nyugdíjazásakor – ide nem értve a korengedményes nyugdíjazását - ki kell
fizetni
a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló hűségjutalmat;
b) a 30 év hűségjutalomra jogosító jogviszony után járó hűségjutalmat, ha
a hűségjutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb
van hátra;
c) a 40 év hűségjutalomra jogosító jogviszony után járó hűségjutalmat, ha
a hűségjutalomra jogosító szolgálati idejéből 5 év vagy ennél kevesebb
van hátra.
7.§
A nyugdíjba vonuló köztisztviselőt a nyugdíjba vonulás évében egy havi
illetményének megfelelő összegű pénzjutalom illeti meg.
Tanulmányi támogatás
8.§
(1) A szakemberszükséglet biztosítása érdekében a jegyző javaslatára az
iskolarendszerű oktatásban végzettséget illetve szakképesítést nyújtó képzés,
valamint az idegen nyelvi képzés költségeinek viselésére a képviselő-testület
tanulmányi szerződés alapján támogatást nyújthat.
(2)10 A köztisztviselőt a közigazgatási alapvizsga letételekor – egy alkalommal
– három munkanap felkészülési szabadidő illeti meg.
{Törölt alcím]11
9.§12
Egészségügyi juttatás
10.§13
A köztisztviselő részére az önkormányzat egészségügyi juttatásként látásjavító
szemüveg (kontaktlencse) készítésének igazolt költségéhez évente legfeljebb
nettó 30 000 Ft vissza nem térítendő hozzájárulást biztosít.
Illetményelőleg
11.§14
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A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos
szabályok
12.§
(1) A nyugállományú köztisztviselő rászorultsága esetén pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesülhet
a) eseti szociális segély
b)15
c) temetési segély formájában.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a nyugdíjas kérelmére,
illetve hivatalból, a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek intézésével megbízott
referens javaslata alapján adható. A támogatás megállapításáról és a
polgármester dönt.
(3) Eseti szociális segélyben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő, akinek
családjában az egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme nem éri el a mindenkori
minimálbér összegét, egészségromlás vagy más ok miatt létfenntartási
problémákkal küzd. Eseti szociális segély naptári évenként legfeljebb 4
alkalommal adható, összege esetenként nem haladhatja meg a saját jogú
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
(4)16
(5) A támogatás folyósításáról a polgármester dönt.
Temetési segély
13.§17
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel hivatalból, vagy kérelmére temetési
segély illeti meg az elhunyt köztisztviselő eltemettetéséről gondoskodó
hozzátartozót, amennyiben családjában az egy főre jutó nettó havi
átlagjövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegét.
(2) Nem illeti meg temetési segély a hozzátartozót, ha az elhunyt
köztisztviselőt a közszolgálat halottjává nyilvánították, és temetésének költségeit
az önkormányzat, vagy valamely állami szerv fedezte.
14.§18
(1) Temetési segély adható kérelmére annak a köztisztviselőnek vagy
nyugdíjas köztisztviselőnek, aki a meghalt - a Ptk. 685. § b.) pontjában
meghatározott - hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és családjában
az egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér
összegét.
(2) Az (1) bekezdés, valamint a 13.§ (1) bekezdés alapján megállapított
temetési segély összege a mindenkori illetményalap kétszeresének megfelelő
összeg.
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(3) A temetési segély megállapításáról a polgármester dönt.
Bankszámla hozzájárulás19
14/A §.
(1) A köztisztviselőt bankszámla hozzájárulás illeti meg.
(2) A bankszámla hozzájárulás összege bruttó 1000 Ft/fő/hó.
(3) A bankszámla hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30.
napjáig, II. félévi összegét november 30. napjáig utalja át a köztisztviselő
bankszámlájára.

Záró rendelkezések
15.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2)
E
rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg
Balatonboglár
Város
Önkormányzat 37/2001.(X.26.) számú rendelete a Polgármesteri hivatalban
foglalkozatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról,
valamint annak módosításáról rendelkező 18/2002. (VI.28.) KT. számú rendelet,
Balatonboglár
Város
Önkormányzata
a
köztisztviselők
2003.
évi
illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékáról szóló 27/2002.(XI.29.) sz.
rendelete hatályát veszti.

Dr. Kovács Miklós
polgármester

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2003. november 10.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző
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