Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének
2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete
a Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb
juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról.

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja meghatározott jogalkotói jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX törvény 234.§ (3), (4) bekezdésében és a 237.§-ban előírt törvényi felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2.§
Illetmény kiegészítés
A Hivatal középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésre
jogosultak.
Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
2.§
Illetményelőleg
(1) Illetményelőlegben részesíthető az a köztisztviselő, aki adott évben fegyelmi büntetésben
nem részesült, illetve akinek a fizetési fokozat csökkentésére a munkáltató intézkedést
nem kezdeményezett.
(2) Nem részesíthető illetményelőlegben az a köztisztviselő, akinek 6 hónapnál kevesebb
közszolgálati jogviszonya van, vagy akinek a nettó illetményét 10%-nál több levonás
terheli, illetve aki az előző fizetési előlegét még nem fizette vissza.
(3) Az illetmény előlegre kamatfizetési kötelezettséget előírni nem lehet.
(4) Az illetményelőleg mértéke köztisztviselőnként, alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő
nettó illetményének háromszorosa lehet.
(5) A támogatás elbírálásának rendjét a Jegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

3.§

Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési,
Nyelvtanulási támogatás
(1) A tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás annak a
köztisztviselőnek adható, aki iskolarendszerű, vagy nem iskolarendszerű, tanfolyami
képzésben vesz részt, a képzéssel kapcsolatban tanulmányi-szerződés kötését vállalja.
(2) A támogatás mértéke köztisztviselőnként:
- tanulmányi ösztöndíj esetén 30.000 Ft/hó,
- a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás esetében képzésenként a
képzéssel kapcsolatos igazolt költségek 90%-a lehet, de nem haladhatja meg
képzésenként, illetve ha a képzés iskolarendszerű, akkor oktatási félévenként a
150.000 Ft-ot.
(3) A támogatás elbírálásának rendjét a jegyző a közszolgálati szabályzatban határozza
meg.
4.§
Szociális és kegyeleti támogatás
(1) A köztisztviselő, illetve a nyugállományú köztisztviselő számára szociális támogatást
állapít meg a jegyző, a Hivatal éves költségvetésének terhére.
(2) A köztisztviselőt közvetlen hozzátartozója elhunytával kegyeleti támogatásban
részesíti a jegyző, a Hivatal éves költségvetésének terhére.
(3) Az elhunyt köztisztviselő eltemettetéséről gondoskodó részére a jegyző kegyeleti
támogatást állapít meg, a Hivatal éves költségvetésének terhére.
(4) A támogatás elbírálásának rendjét a jegyző a közszolgálati szabályzatban határozza
meg.

5.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január1-től kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa,
Vassurány Községek képviselőtestületeinek a Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi és egyéb juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról szóló
1/2001.(IX.10.) számú együttes rendelete hatályát veszti.
Vasasszonyfa, 2013. január 28.
Desits József
polgármester sk.

Kihirdetve:
2013. január 31.

Dr.Erdősi Lászlóné
jegyző sk.

