Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete a közalkalmazottakat
megillető egyes juttatásokról
Módosításokkal egységes szerkezetben 2017.04.06 napján

Balatonboglár város önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
1.§
E rendelet hatálya Balatonboglár Város
foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

Önkormányzat

intézményeinél

2.§
A közalkalmazottat a törvényben meghatározott juttatáson felül az e rendeletben
meghatározottak szerint
a) hűségjutalom
b) étkezési hozzájárulás
c) egészségügyi juttatás
d)1 bankszámla hozzájárulás illeti meg.
3.§
(1) Hűségjutalom illeti meg azt a közalkalmazottat, aki a településen
folyamatosan legalább húsz év közalkalmazotti jogviszonnyal, illetve
közalkalmazotti 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;
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.
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Módosította a 9/2014. (IV.04.) Önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014.04.05-től. Rendelkezéseit

2014.01.01. napjától kell alkalmazni.

(4) A közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén a közalkalmazottnak
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.
4.§
(1) A közalkalmazottak és Balatonboglár Város Intézményeiben a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatottakat2 havonta
készpénz3 formájában étkezési hozzájárulás illeti meg.
(2) Az készpénzbeni4 hozzájárulás havi összege nettó ötezer5 forint.
(3) Az készpénzbeni hozzájárulással6 való ellátás a negyedévente utólag, minden
negyedév utolsó napjáig esedékes.7
5.§
(1) A napi legalább 4 órát képernyő előtti munkavégzéssel töltő közalkalmazottat
egészségügyi juttatás címén látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse
készítésének igazolt költségéhez vissza nem térítendő hozzájárulás illeti meg.
(2)8 Az egészségügyi hozzájárulás összege naptári évenként legfeljebb nettó 30
000 Ft/fő.
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Módosította a 8 /2016. (IV.01.) Önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.04.01-től. Rendelkezéseit

2016.01.01. napjától kell alkalmazni.
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Módosította a

8/2016. (IV.01.) Önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016.04.01 Rendelkezéseit

2016.01.01. napjától kell alkalmazni
4
Módosította a /2017. (IV.06.) Önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.04.06 Rendelkezéseit
2017.01.01. napjától kell alkalmazni
5
Módosította a 8/2016. (IV.01.) Önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016.04.01 Rendelkezéseit
2016.01.01. napjától kell alkalmazni.
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Módosította a

/2017. (IV.06.) Önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016.04.06 Rendelkezéseit

2017.01.01. napjától kell alkalmazni
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Módosította a

/2017. (IV.06.) Önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016.04.06 Rendelkezéseit

2017.01.01. napjától kell alkalmazni
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(3) Az egészségügyi juttatás kifizetésének alapja a munkaegészségügyi vizsgálat
során javasolt látásjavító eszköz számlával igazolt költsége.
(4) Amennyiben a számla összege
a) a (2) bekezdésben meghatározott összeget nem haladja meg, a kifizetendő
egészségügyi juttatás megegyezik a számla összegével;
a) a (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladja, a kifizetendő
egészségügyi juttatás megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott összeggel.
5/A §9
(1) A közalkalmazottat 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, a II. félévi összegét tárgyév november 30. napjáig utalja át a
közalkalmazott bankszámlájára.
6.§
(1) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) A 3.§ rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően esedékessé vált
hűségjutalom tekintetében kell alkalmazni.
(3) A 4-5.§ rendelkezéseit 2011. január 1-től, visszamenőleg is alkalmazni kell.

Mészáros Miklós
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: 2011. február 25.
2014.01.01. napjától kell alkalmazni.
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2014.01.01. napjától kell alkalmazni.

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

