Bükkszentkereszt község képviselő testületének 11/2015 (X.29.)
önkormányzati rendelete
a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény, 237 §- ában és a 253 § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1§

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban
(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati
ügykezelőkre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre.

Képzési támogatás

2§

(1)A köztisztviselők a hivatal költségvetésében biztosított összeg mértékéig
képzési támogatásban részesíthetők, a jegyző eseti döntése alapján.

(2)A támogatás a hivatal szakmai tevékenységének erősítése érdekében
használható fel.

(3)Iskolarendszerű képzéshez támogatás tanulmányi szerződéssel nyújtható.

Illetményelőleg

3§

A köztisztviselő részére – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére- havi illetménye
mértékéig illetményelőleg adható, melyet 6 hónap alatt köteles havi részletekben
visszafizetni.

Jutalom

4§

(1)A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas,
példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul
jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn
belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.

(2)Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves
költségvetésben határozza meg.

Címzetes Főjegyzői juttatás

5 §

(1)Abban az esetben, ha a költségvetési törvény a címzetes főjegyző részére
címadományozási juttatást nem állapít meg, a címzetes főjegyző az
illetményalap tízszerese összegű juttatásra jogosult.

(2)A címadományozási juttatást tárgyév július hónapban kell kifizetni.

Családalapítási támogatás

6§

(1)A köztisztviselő kérelmére, gyermek születésekor egyösszegű
családalapítási támogatás nyújtható.

(2)A köztisztviselőt a támogatás gyermekenként illeti meg.

(3)Amennyiben a gyermek mindkét szülője a hivatal alkalmazásában áll,
csak az egyik szülő jogosult a támogatásra.

(4)A családtámogatás összege a köztisztviselői illetményalapnak megfelelő.

Lakásépítés és vásárlás támogatása
7§

(1)A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz,
cseréhez, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz vagy bővítéshez, lakótelek
vásárlásához (továbbiakban: lakásépítés) kamatmentes, visszatérítendő
támogatásban részesíthető.

(2)A lakásépítési alapot a tárgyévi költségvetésből, a korábbi évek
pénzmaradványából a lakásépítési alapból kapott támogatás tárgyévi
törlesztéséből lehet képezni. A tárgyévi támogatást a képviselő-testület a
költségvetési rendeletben határozza meg.

Beiskolázási támogatás

8§

(1)A köztisztviselő alap –közép –és felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermekei után beiskolázási támogatásban részesíthető.

(2)A beiskolázási támogatásra a képviselő-testület a költségvetésében
100.000 Ft-ot biztosít.

Egészségügyi támogatás

9§

A képernyő előtti munkavégzéssel összefüggő vonatkozó szabályozással
összhangban, az előírásnak megfelelően szabályzatban részletezett feltételek
mellett a köztisztviselő kétévente 25.000 Ft hozzájárulásra jogosult.

Temetési támogatás

10 §

(1)Kérelmére temetési támogatásban részesíthető a hivatal köztisztviselője,
a közeli hozzátartozója esetén.

(2)A támogatásra jogosultság szempontjából közeli hozzátartozó: a
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. A
házastárs egyeneságbeli rokona abban az esetben, ha a halál bekövetkezte
előtt közös háztartásban éltek.

(3)A támogatás mértéke 50.000 Ft elhunytanként.

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

11 §

(1)A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel,
rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

(2)A szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a
költségvetésében fedezetet biztosít.

(3)Pénzbeli és természetbeni támogatások

(a)eseti szociális segély
(b)temetési segély
(c)kedvezményes étkeztetés

12 §

Az e rendeletben szereplő juttatások megállapításának részletes szabályait a jegyző
a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában
állapítja meg.

Záró rendelkezések

13 §

(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2003 (VIII.18.) rendelete a körjegyzőség hivatalának
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.
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