
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2005.(II.11.) rendelete

 a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Litér  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló1992.  évi 
XXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ktv.)  4.§-ában,  24.§  (4)  bekezdésében,  44/A  §-ban  kapott 
felhatalmazás  alapján,  figyelemmel  a polgármesteri  tisztség  ellátásának egyes  kérdéseirõl  és az 
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13. § (2) bekezdésére is 
az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya, általános rendelkezések

1.§.(1)  A rendelet  hatálya  kiterjed Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzősége (továbbiakban: 
Hivatal)  köztisztviselőire  és  ügykezelőire  (továbbiakban:  köztisztviselő)  ahol  e  rendelet 
kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú köztisztviselőire.

(2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre (továbbiakban: polgármester) e rendelet 
     hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.

  (3) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoz- 
       tatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) E rendelet szerinti jogosítványokat a köztisztviselők esetében a körjegyző, a körjegyző esetében 
a litéri  polgármester  gyakorolja azzal,  hogy döntéséhez,  intézkedéséhez köteles megszerezni a 
királyszentistváni  polgármester  egyetértését,  a  polgármesterek esetében  a képviselő-testületek 
gyakorolják.

A juttatások és támogatások fedezete

2.§.A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő- testületek  a  
Hivatal költségvetési címen, rendeletben állapítják meg.

3.§. Ha az adott költségvetési évre a képviselő-testületek a juttatott támogatásokra előirányzatot nem 
állapítottak meg, vagy a keret kevésnek bizonyul, a körjegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. 
A képviselő-testületek a kérésnek a költségvetési rendelet módosításával tehetnek eleget.

4.§. A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a 
következő évben a képviselő-testületek döntése alapján használható fel az e rendelet tárgyát 
képező juttatásokra és támogatásokra.

5.§.  A  körjegyző  felelős  az  e  rendeletben  szabályozott  juttatások  és  támogatások  fedezetéül  
szolgáló  előirányzatok  költségvetési  rendelettervezetben  való  megalapozott  reális  igényekhez  
igazodó szerepeltetéséért, valamint a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

A juttatások és támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása

6.§.(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keret az e rendeletben meghatározott módon, valamint a    
           Közszolgálati szabályban meghatározott módon kell felhasználni.

(2)Az  egyes  juttatásokról  és  támogatásokról  évenként  a  körjegyző  elkülönített  nyilvántartást  
vezet.

II. fejezet
A köztisztviselők díjazása

Képzettségi pótlék

7.§ Képzettségi pótlék illeti meg az alábbi munkát betöltő köztisztviselőt, ha a felsorolt képzettségek 
valamelyikével rendelkezik:
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Munkakör               Végzettség            Pótlék mértéke az   
                                        illetményalap %-ban
Körjegyző - közgazda, vagy okl. közgazda 50

- Állig. Főisk. valamely szakigazg. 50
szervezői szak

- Mérlegképes könyvelő 40
Pénzügyi vezető - Mérlegképes könyvelő 40
Pénzügyi, Számviteli,
Gazdálkodói előadó,

 Pályázati referens, - Mérlegképes könyvelő 40

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése

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

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testületek a költségvetésben határozzák meg.

III.fejezet
Juttatások

9.§(1)A köztisztviselőt részére az önkormányzat alábbiakban meghatározott juttatásokat biztosítja:
egészségügyi hozzájárulás szemüvegtérítés címén,
üdülési hozzájárulás,
illetményelőleg (polgármester részére is megállapítható),
képzési támogatás (polgármester részére is megállapítható)
ruházati hozzájárulás anyakönyvvezetők részére
nyugdíjpénztári juttatás

(2)  E  §-ban  meghatározott  juttatásokat  és  az  adományozásának  feltételeit,  az  elbírálás  és  
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Közalkalmazotti Szabályzatban a 
körjegyző állapítja meg

IV. fejezet
Szociális támogatások

10.§(1) A köztisztviselőt, polgármestert az alábbi szociális támogatások illetik meg:
alap,-  közép-  és  felsőfokú  intézmény  nappali  tagozatán  tanuló  gyermeke  után  beiskolázási 
támogatásban részesül,
eseti szociális segélyben részesíthető rászorultság esetén,
kegyeleti gondoskodással támogatható 

    a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
(2) E §-ban meghatározott szociális támogatásokra a képviselő-testület a költségvetési rendeletben
 meghatározott összeget biztosít.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

11.§ A nyugállományú köztisztviselõ valamint polgármester, a szociális helyzetére tekintettel      
       rászorultság alapján a következõ pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban részesíthetõ:

a)  eseti szociális segély,
b)  temetési segély,
c)  kedvezményes étkeztetés.

12. § Az aktív és nyugállományú köztisztviselõ, polgármester számára nyújtható szociális és kegyeleti 
támogatás céljára a képviselõ-testület az éves költségvetésében biztosít fedezetet (szociális keret 
címén), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
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13. § (1) A nyugalmazott köztisztviselõk ügyeinek intézésével kapcsolatos elõírásokat a      
          Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(2) A  körjegyzõ  a  Szociális  Bizottsággal  és  a  helyi  érdekvédelmi  szervvel  együttmûködve,  a 
személyügyi ügyintézõ bevonásával, figyelemmel kíséri a nyugalmazott köztisztviselõi állomány 
szociális helyzetét, nyilvántartja a tartósan gondozásra rászorulókat, s folyamatos  kapcsolatot tart 
az érintettekkel. Részletes feladatait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

V. fejezet
Vegyes rendelkezések

11.§  (1)  E  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  de  rendelkezéseit  2005.  január  1-től  kell  
alkalmazni.  Ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  1/2004.(XI.30.)  együttes önkormányzati  
rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Litér, 2005. február 9.

Szedlák Attila Harnos László
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. február11.

Harnos László
körjegyző
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