A Szerepi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(IX.16.)sz. rendelete, a
6/2002.(VI.13)sz. rendelettel módosított 12/2001.(XII.18)sz., az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásainak
szabályozásáról szóló rendelet módosítására.

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló
1992.évi XXIII.tv. (a továbbiakban Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás és a Ktv.49/H.§-a és
49/J.§-a és 49/M.§-a alapján figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv.13-§./2/
bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja.

I.
A rendelet hatálya
1.§.
/1/ E rendelet hatálya Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
/2/ A rendelet 7.§-ának /2/ bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illeti meg akik a hivataltól kerültek nyugállományba.
/3/ A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha
ezt a törvény lehetővé teszi. (Pttv.13.§.)

II.
Az illetményalap mértéke
2.§.
Az önkormányzat az évenkénti illetményalap mértékét a költségvetési rendeletben állapítja
meg az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével.

III.
Illetménykiegészítés
3.§.
/1/ Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a helyi önkormányzat
rendeletben évente a tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 10%-a.

/2/ Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre vonatkozóan
illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő
alapilletményének a 10%-a.
/3/ Az illetménykiegészítésről a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében dönt.
/4/ A megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végével megszűnik.

IV.
A köztisztviselői juttatások támogatása
4.§.

/1/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő visszatérítendő, illetve vissza nem
térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat biztosítja.
a.) szociális támogatás
b.) illetményelőleg
c.) tanulmányi ösztöndíj,képzési,továbbképzési,nyelvtanulási támogatás.

5.§.
A rendelet 4.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.
6.§.
A rendelet 4.§-ában meghatározott juttatások fedezetére a Képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletben biztosít fedezetet.
7.§.
/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.
/2/ A szociális keret terhére a következő pénzbeni vagy természetbeni támogatás adható:
a.)
b.)
c.)
d.)

eseti szociális segély
temetési segély
kedvezményes étkeztetés
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

/3/ A szociális keret mértékét évenként a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

V.
Jutalom
8.§.
/1/ A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért illetve feladatainak
hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető:
a.)
b.)
c.)
d.)

pénz- vagy tárgy jutalom
hazai vagy külföldi jutalomüdülés
polgármester és a mindenkori jegyző által adományozott névre szóló emléktárgy
polgármester és a mindenkori jegyző által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél,
emléklap, stb.,
e.) kitüntetés

/2/ Az első bekezdésben meghatározott elismerések fedezeteként a képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében a hivatal részére bruttó 500.000 Ft összegű jutalom alapot képez.
Záró rendelkezések
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. július 1-től kell
alkalmazni.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a.) az önkormányzat 2001.évi költségvetéséről szóló 2001.(II.20)sz. rendeletének 19.§-a
b.) Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének 2.sz. mellékletének a munkaidőre és ügyfélfogadásra vonatkozó része,
/3/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.

Szerep, 2003. szeptember 16.

Győri Balázs
polgármester

Szabó Károly
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2003. szeptember 17-én lett kihirdetve.
Szabó Károly sk.,
jegyző

