GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (1.10.) önkormányzati rendelete
A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapításáról

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (2)-(3) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.

(1) A rendelet hatálya a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre, továbbá a rendelet
2. §. (1) bekezdésében foglalt juttatások tekintetében a polgármesterre terjed ki.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét a helyi költségvetési rendeletben kell
tervezni.
2.§.

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások
(1) A

képviselő-testület

a rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a közszolgálati
szóló törvényben meghatározott tartalmú és mértékű cafetériajuttatások kívül, az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb
juttatásokat biztosítja:
tisztviselőkről

a) lakásépítés és vásárlás támogatása,

b) üdülési hozzájárulás,
e) illetményelőleg,
d) családalapítási támogatás,

e) egészségügyi juttatás,
f) szemüveg készítésének díjához történő - vissza nem

térítendő

g) bankszámla hozzájárulás a központi költségvetésről
mértékben
h) rendkívüli szociális támogatás
i) kegyeleti támogatás,
j) nyugállományú köztisztviselő támogatása

- hozzájárulás,
szóló törvényben meghatározott

(2) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató

munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a
Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetőek. A jutalom mértéke személyenként
tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 4 havi illetményét.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások igénylésének, elbírálásának,
elszámolásának, finanszírozásának, adminisztrációjának részletes szabályait a jegyző a
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
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3.§.
Illetménykiegészítés megállapítása

(1) A

köztisztviselők

illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg, egységes költségvetési rendeletben
meghatározott keret terhére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés megállapított mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.
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