Zalakaros Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének
12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes
kérdésekről
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(6) bekezdésében, 236. § (4)
bekezdés b) pontjában, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre
(továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők) terjed ki.
2. Vezetői szintek
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2.§ A hivatalban, a Kttv.236.§(5). bekezdés b.) pontja alapján, kizárólag osztályvezetői
szintű vezetői kinevezés adható. A vezetői illetménypótlék mértékének megállapításakor a
Kttv . erre vonatkozó előírásai az irányadók.
a)
3. Illetménykiegészítés
3.§ (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.
(2) A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult,
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
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(3)Az illetménykiegészítésre fordítható pénzeszköz forrásáról a képviselőtestület
tárgyévenként dönt.

4. Vezetői illetménypótlék
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4.§ (1) - (2)

1

Módositotta a 46/2012. (XII.18.) Ör. 1. §-a

2

Kiegészitette a 46/2012. (XII.18.) Ör. 1. §-a
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Hatályon kívül helyezte a 46/2012. (XII.18.) Ör. 3. §-a
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5. Közszolgálati tisztviselői juttatások, támogatások
5.§ (1) A közszolgálati tisztviselők részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat
biztosítja:
a) Lakásépítési, lakásvásárlási , lakás felújítási támogatás: kamatmentes kölcsön.
b) Családalapítási támogatás
c) Szociális támogatás: rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély;
d) Illetményelőleg
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(2) A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat – a tárgyévi költségvetésében
biztosított forrás terhére - jóléti juttatásként, cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét és
módozatát külön szabályzat rögzíti.
(3) A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat egészségügyi juttatásként a szemüveg
(kontaktlencse) készítésének díjához történő hozzájárulást biztosít..
(4) A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat tanulmányi , képzési, továbbképzési,
nyelvtanulási támogatást nyújt.
6.§ A közszolgálati tisztviselőt , a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának halála esetén,
kérelmére temetési segély illeti meg.
7.§ A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
8.§ A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az
éves költségvetésében biztosítja.
6. Záró rendelkezések
9.§ (1) E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított
20/2002. (XII.18.) Ör. számú rendelet.

Novák Ferenc s.k.
polgármester
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jegyző
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Módositotta a 46/2012. (XII.18.) Ör. 4. §-a
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Kihirdetve: 2012. február 29.
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Jegyző
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