Egységes szerkezetbe foglalva
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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről 1

ZÁRADÉK
A rendelet hiteléül:

Maglód, ……………………

Margruber János
jegyző
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Egységes szerkezetben a 28/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelettel.
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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről2
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, 10. §-ában, 44/A. § (1) és (2) bekezdésében és 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: hivatal) köztisztviselőire és ügykezelőire (a továbbiakban együtt: köztisztviselők)
terjed ki.
(2) A rendelet hatálya az 5. (1) bekezdés e) pontja és a 6. § tekintetében azon nyugállományú köztisztviselőkre is kiterjed, akik a hivataltól vagy annak a jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.
(3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre és alpolgármesterre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.
2. Pályázati eljárás
2. §
(1) Határozatlan idejű vezetői megbízás csak pályázati eljárás alapján adható.
(2) A pályázati eljárás lebonyolítására a Ktv. 10. § (2)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. Illetménykiegészítés
3. §3
(1)

Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a 2013. évben a tárgyévre
vonatkozóan egységesen illetménykiegészítés jár, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
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Egységes szerkezetben a 28/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelettel.
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Módosította a 28/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. január elsejétől.
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(2) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a 2013. évben a tárgyévre
vonatkozóan egységesen illetménykiegészítés jár, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

4. Vezetői illetménypótlék
4. §
A vezetőknek évente a tárgyévre vonatkozóan egységesen – az osztályvezetői szintnek megfelelő – vezetői pótlék jár, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
5. Egyéb juttatások
5. §
(1) A köztisztviselők részére az alább felsorolt juttatások adhatók:
a) albérleti díj hozzájárulás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
e) kegyeleti támogatás.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben szabályozott juttatások finanszírozási mértékét
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a
jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott juttatásokra – a köztisztviselőkkel azonos feltételekkel
– a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester is jogosult.
6. Nyugállományú köztisztviselők juttatásai
6. §
(1) Kérelemre eseti, vissza nem térítendő szociális segélyt állapíthat meg a jegyző annak a
nyugállományú köztisztviselőnek, akinek létfenntartása rendkívüli körülmények – így
különösen elemi kár, tartós betegség – miatt átmenetileg veszélybe került, feltéve, hogy
a kérelmező Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatások helyi
szabályairól szóló 11/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete alapján átmeneti segélyre
nem jogosult.
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(2)
Az eseti szociális segély összege személyenként évente legfeljebb 10 000 Ft, melynek
kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik.
7. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001.(X.19.)Kt. rendelet, és az
azt módosító, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.)Kt. rendelet 22. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Tabányi Pál
polgármester

Margruber János
jegyző

ZÁRADÉK
A rendelet hiteléül:

Maglód, ………………..

Margruber János
jegyző
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