Ellend községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2003. (VIII.29.) számú rendelete
a Körjegyzıség köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl
Ellend község Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának felhatalmazása alapján a Berkesd-Ellend-Szilágy községek
Körjegyzıségénél (továbbiakban Körjegyzıség) foglalkoztatott köztisztviselık közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseit - a helyi közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás
figyelembevételével - az alábbiak szerint szabályozza:
Bevezetı rendelkezések
1.§.
(1)
E rendelet hatálya a körjegyzıség köztisztviselıi és közszolgálati jogviszonyban álló dolgozóira
terjed ki.
(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket
szabályozza, amelyekre a képviselıtestület a Ktv. alapján lehetıséget kapott. A képviselıtestület
hatásköre a különbözı juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A
juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a Jegyzı határozza meg.
(3) A részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıket e rendeletben szabályozott jogosultságok
munkaidı arányosan illetik meg.
Egyéb költségtérítés
2.§.
A képviselı-testület az anyakönyvvezetıi feladatokat ellátó köztisztviselı részére költségtérítést biztosít,
melynek keretösszege a mindenkori köztisztviselıi illetményalap kétszerese. Az alkalmanként (a
szolgáltatás számlával igazoltan) kifizethetı költségtérítés összege a mindenkori köztisztviselıi
illetményalap 10%-a, a segítı személy részére az illetményalap 5%-a.
A köztisztviselık szakmai képzésének támogatása
3. §.
(1) A köztisztviselı részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható.
(2) A tanulmányi támogatás éves mértékét a képviselıtestület az éves költségvetésben határozza meg.
Kegyeleti támogatás
4. §.
(1) A Ktv. 49/M. §. szerint: "az elhunyt köztisztviselıt a jegyzı közszolgálat halottjává nyilváníthatja."
(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben a jegyzı
döntésének megfelelıen az önkormányzat átvállalja. Alkalmankénti maximális összege az illetményalap
300%-a.

Egészségügyi támogatás
5.§.
A képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeinek történı
megfelelés céljából az önkormányzat a köztisztviselık részére költségtérítést biztosít. (szemüveg,
kontaktlencse)
A nyugállományú köztisztviselık támogatása
6. §.
A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthetı.
7.§.
Szociális, egészségügyi, jóléti és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat által költségvetésében
biztosított keret (szociális keret), más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
A köztisztviselı eredményes munkájának elismerése
8. §.
(1) A Körjegyzıség eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı feladatok elvégzéséért, ezen
eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére a hivatal köztisztviselıi jutalomban
részesíthetık.
(2) Az eseti jutalomkeret éves mértéke a mindenkori köztisztviselıi illetményalap 500%-a.
Záró rendelkezések
9. §.
(1)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. július 1-tıl visszamenılegesen
kell alkalmazni.
(2)
E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Ellend községi Önkormányzat 10/2001.
(XI.30.)sz. rendelete.

Ellend, 2003. augusztus 26.
Hornung György
Polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

E rendelet Ellend község területén kihirdetésre került.
Ellend, 2003. augusztus 29.
Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

