
Döbörhegy Községi Önkormányzat

 

7/2001.(X.24.) számú

 RENDELETE

a Körjegyzőség köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.

 

Döbörhegy – Döröske – Halastó – Nagymizdó – Szarvaskend Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei 
a köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) 4.§-ában 
foglalt  meghatalmazás alapján a Körjegyzőségen (Szarvaskend,  Fő u. 32.)  foglalkoztatott  köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyát érintő egyes kérdéseket a következők szerint szabályozzák: 

 

I.

Bevezető rendelkezések

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

E rendelet hatálya a Körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára terjed ki. 

 

II.

A munkaidő

 

2.§

 

(1)  Körjegyzőségen a munkaidő: 

Hétfőn           7:15-órától – 16 óráig
Kedden          7:15-órától – 16 óráig
Szerdán         7:30-órától – 16 óráig
Csütörtökön   7:30-órától – 16 óráig
Pénteken       7:30-órától – 13 óráig tart. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő munkaidő beosztást az egyes köztisztviselők részére 
a körjegyző határozhatja meg, figyelemmel a köztisztviselők heti 40 órás munkaidejére. 

(3)  A köztisztviselőknek a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – hétfőtől – csütörtökig 
30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, figyelemmel a Ktv 40/A.§-ában foglalt előírásokra. 

 

Ügyfélfogadás rendje

 

3.§

 

A Körjegyzőségen az ügyfélfogadás ideje:

          hétfőn            8-órától          12-óráig
          kedden           8-órától          16-óráig
          szerdán          8-órától          16-óráig
          csütörtökön   13 órától          16-óráig
          pénteken         8-órától          12-óráig



III.

Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások, 

egyéb támogatások

 

Üdülési hozzájárulás

 

4.§

 

(1)  A köztisztviselőt évente üdülési hozzájárulás illeti meg. 

(2)  Az  üdülési  hozzájárulásra  a  képviselőtestületek  az  éves  költségvetésben  –  a  köztisztviselői 
létszámot figyelembe véve – az illetményalap 75 %-ának megfelelő összeget biztosít. 

 

Szociális támogatások

 

5.§

 

(1)   Ha a körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselő megélhetése valamilyen rendkívüli élethelyzet, 
körülmény  által  veszélyeztetetté  válik;  a  köztisztviselő  rendkívüli  szociális  támogatásban 
részesíthető. 

(2)   A rendkívüli szociális támogatásra fordítható összeget a képviselőtestületek az éves költségvetési 
rendeletükben határozzák meg, mely más célra nem fordítható.  

6.§

 

(1)  Nyugállományba vonult köztisztviselő szociális és anyagi körülményeiben bekövetkezett lényeges, 
kedvezőtlen  változásokra  figyelemmel,  rászorultságát  mérlegelve  szociális  támogatásban 
részesíthető. 

(2)  E támogatás vissza nem térítendő pénzbeli vagy természetbeni támogatás lehet. 

 

Kegyeleti támogatás

 

7.§

 

(1)  A Ktv.49/M.§.(1) bekezdésében foglaltak szerint „Az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a 
közszolgálat halottjává nyilváníthatja.” 

(2)  E személy temetési költségeit részben vagy egészben a körjegyzőség átvállalja.

 

(3)  A kegyeleti  támogatásra fordítható  összeget a képviselőtestületek  a költségvetési  rendeletükben 
határozzák meg; amely más célra nem használható fel. 

 

Illetményelőleg

 

8.§

 

(1)  A köztisztviselő kérelmére – átmeneti súlyos anyagi gondjai enyhítése érdekében – részére 
illetményelőleg állapítható meg.



(2)  Illetményelőlegre felhasználható összeg évente legfeljebb – a köztisztviselői létszám alapján – 
az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg. 

 

Továbbképzési támogatás

 

9.§

 

A köztisztviselő tanulmányi ösztöndíjban, képzési, továbbképzési támogatásban részesíthető. 

 

10.§

 

E  rendeletben  meghatározott  juttatások  mértékét,  feltételeit,  az  elbírálás,  illetve  elszámolás  rendjét, 
esetleges  visszatérítés  szabályait  a  Közszolgálati  szabályzatban  a  hivatali  szerv  vezetője,  a  körjegyző 
állapítja meg. 

IV.

Záró rendelkezések

 

11.§

 

(1)  E rendelet 2001. október 25. napjával lép hatályba. 

(2)  A köztisztviselők illetményalapjáról az éves költségvetés megállapításáról szól rendelet rendelkezik. 

(3)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a körjegyzőség dolgozóinak 
munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről és juttatásairól szóló
Szarvaskendi önkormányzat 5/1994.(III.29.) számú rendlettel módosított 9/1993.(XII.15.) számú 
rendelete, 

Döbörhegyi  önkormányzat  5/1994.(III.30.)  számú  rendelettel  módosított  9/1993.(XII.15.)  számú 
rendelete, 

Döröskei  önkormányzat  5/1994.(III.31.)  számú  rendelettel  módosított  9/1993.(XII.15.)  számú 
rendelete, 

Halastói  önkormányzat  5/1994.(III.30.)  számú  rendelettel  módosított  9/1993.(XII.15.)  számú 
rendelete, 

Nagymizdói  önkormányzat  5/1994.(III.29.)  számú  rendelettel  módosított  9/1993.(XII.15.)  számú 
rendelete. 

Továbbá hatályát veszti a Körjegyzőség Ügyrendjének a körjegyzőség munkarendjére, valamint a 
körjegyzőségen az ügyfélfogadás rendjére vonatkozó része.

 

Szarvaskend, 2001. október 24.

 

 

Kovács János                                Nagy Imre                          Kondora Lajos

polgármester                                  polgármester                       polgármester

  

 

Horváth Gyula                               Szabó Tibor

polgármester                                  polgármester


