
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2008. (II.13.) rendelete

Dédestapolcsány-Mályinka Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek és ügykezelőinek 
illetményalapjáról, illetménykiegészítése megállapításáról, szociális, jóléti és egyéb 

juttatások meghatározásáról
(a módosítással egységes szerkezetben, lezárva: 2010.02.08.)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló – többszörösen módosított és 
kiegészített  –  1992.  évi  XXIII.  tv.  (továbbiakban:  Ktv.)  4.  §-ában,  44/A.  §-ában,  46.  §  (5) 
bekezdésében, 49. §-ában, 49/H.§ - 49/N. §-ban, 67. § (1) bekezdésében, valamint a Ktv.-t is módosító 
2003. évi XLV. tv. 128. §-ában kapott  felhatalmazás alapján Dédestapolcsány-Mályinka Községek 
Körjegyzősége  (a  továbbiakban:  Körjegyzőség)  köztisztviselőinek  és  ügykezelőinek 
illetményalapjáról,  illetménykiegészítése  megállapításairól,  a  külön  és  egyéb  juttatásainak 
meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

1. A rendelet hatálya kiterjed a Körjegyzőség köztisztviselőire és ügykezelőire, valamint a 6. §-ban 
foglaltak szerint a Körjegyzőség nyugállományba vonult köztisztviselőire és ügykezelőire is.

2. A rendelet 4. §-ában meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre 
is alkalmazni kell.

Az illetményalap

2.§.

A  köztisztviselők  és  ügykezelők  illetményalapját  évente  az  állami  költségvetésről  szóló  törvény 
állapítja meg.

Az illetménykiegészítések

3.§.

A köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke:

a.) valamennyi  felsőfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselő  esetében  az  államigazgatásban 
érvényes illetményalappal számolt alapilletményük 20%-a,

b.) valamennyi  középfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselő  esetében  az  államigazgatásban 
érvényes illetményalappal számolt alapilletményük 20%-a.

Egyéb juttatások

4.§.

(1) A  Ktv.-ben  meghatározott  és  alanyi  jogon  járó  juttatások  mellett,  az  Önkormányzat  éves 
költségvetésének  függvényében  az  alábbi  szociális,  kulturális  és  egészségügyi  juttatásokat 
biztosíthatja a köztisztviselők és ügykezelők részére:



a.) *
b.) illetményelőleg;
c.) képzési, továbbképzési támogatás;
d.) *
e.) *
f.) *

5.§.

A rendelet 4.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, 
valamint a visszatérítés szabályait a Körjegyző az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

A nyugállományú köztisztviselők és ügykezelők támogatása

6.§.

(1) A  nyugállományú  köztisztviselők  és  ügykezelők  szociális  helyzetükre  figyelemmel, 
rászorultságuk alapján az alábbi támogatásba részesülhetnek:

a.) eseti szociális segély;

b.) kedvezményes étkeztetés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások céljára a Képviselő-testület a Körjegyzőség éves 
költségvetésében  köteles  fedezetet  biztosítani,  amely  más  célra  nem használható  fel  és  nem 
csoportosítható át.

(3) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  támogatások  pénzügyi  fedezetére  az  éves  költségvetés 
készítése során a Körjegyző tesz javaslatot.

(4) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Körjegyzőt,  hogy  a  Ktv.-ben  szabályozott,  keretekre 
figyelemmel  dolgozza  ki  az  (1)  bekezdésben  foglalt  támogatások  elbírálásának,  mértékének, 
feltételeinek és elszámolásának részletes szabályait és azokat a közszolgálati szabályzat részeként 
adja ki.

Vegyes és záró rendelkezések

7.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
Egyidejűleg  Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  köztisztviselők 
szociális,  jóléti,  egészségügyi  juttatásairól,  valamint  a  szociális  és  kegyeleti  támogatásairól  szóló 
13/2001. (X.30.) rendelet hatályát veszti.

Lukács László sk.                   Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester Körjegyző

Záradék:



Jelen rendelet 2008. év II. hó 13. napján kihirdetésre került

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Körjegyző

*Hatályon kívül helyezte az 1/2010.(II.8.) rendelet. Hatálytalan: 2010. 02.08-tól.


