PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2001. (IX. 14.) r e n d e l e t e
az önkormányzat polgármesteri hivatala
köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályairól*
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban:
Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályait az alábbiak
szerint állapítja meg.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban
állókra terjed ki.
(2) A rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezés a polgármesterre is kiterjed.
Az illetményalap mértéke
2. §
Az önkormányzat az évenkénti illetményalap mértékét a költségvetési rendeletében állapítja meg az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével.
Vezetői illetménypótlék
3. §
(1) A helyi önkormányzat vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen
valamennyi vezetőre kiterjedően, melynek mértéke:
a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10 %-a,
*

A 11/2002. (VI. 1.), a 18/2003. (X. 31.) és az 5/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.
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b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15 %-a.
(2) A Ktv. főosztályvezető-helyettesi szintnek az irodavezetői, a Ktv. osztályvezetői szintnek a csoportvezetői szint felel meg a polgármesteri hivatalban.
Egyéb juttatások
4. §
(1) A köztisztviselő, ügykezelő részére további visszatérítendő, illetve vissza
nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható.
Ilyen juttatás lehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet,
lakásépítési, -vásárlási támogatás,
albérleti díj hozzájárulás,
családalapítási támogatás,
üdülési hozzájárulás,
szociális támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
élet-, nyugdíj- és kiegészítő biztosítási támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja
meg a Közszolgálati Szabályzatban.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt juttatások fedezetére a képviselő-testület
évente a költségvetési rendeletben biztosít fedezetet.
5. §
(1) A Ktv. 49/J. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az éves költségvetésében szociális keretet biztosít a szociális és kegyeleti támogatás céljára. E keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
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(2) A szociális keret terhére a következő pénzbeli, vagy természetbeni támogatások adhatók:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

eseti szociális segély,
jövedelem-kiegészítés,
temetési segély,
kedvezményes étkeztetés,
kedvezményes üdültetés,
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.
Jutalom
6. §

(1) A köztisztviselő, ügykezelő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető:
a)
b)
c)
d)
e)

pénz- vagy tárgyjutalom,
hazai, vagy külföldi jutalomüdülés,
a polgármester és/vagy a jegyző által adományozott névre szóló emléktárgy,
a polgármester és/vagy a jegyző által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap, stb.,
kitüntetés.

(2) Az első bekezdésben meghatározott elismerések fedezeteként a képviselőtestület évente a költségvetési rendeletében a hivatal részére egy havi bérnek megfelelő összegű jutalomalapot képez.
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 2001. szeptember 15-én lép hatályba.

Dr. M o l n á r László s.k.
s.k.
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

