BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2013. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NAGYDOROGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
FOGLALKOZTATOTT KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK
RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ EGYÉB JUTTATÁSOKRÓL
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének
32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. §
(1) E rendelet hatálya a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre (ideértve az ügykezelőket is) terjed
ki. A részmunkaidőben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket az e rendeletben
szabályozott támogatások - a 3. § (1) bekezdése a-b) pontja szerinti támogatások
kivételével - munkaidő-arányosan illetik meg.
(2) A rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szabályokat a foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a
támogatások mértékére, feltételeire, az elbírálásra és elszámolás rendjére, valamint a
visszatérítés szabályaira vonatkozóan a Ktv. szerinti Közszolgálati Szabályzatban (a
továbbiakban: Közszolgálati Szabályzat) rögzítetteket rá nézve is irányadónak kell
tekinteni.
A TÁMOGATÁSOK FEDEZETE
2. §
(1) A támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében – a tárgyévi finanszírozási lehetőségek függvényében - a
Hivatal előirányzatai között állapítja meg.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet a Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott feltételeknek megfelelően, az ott szabályozott eljárásrend alkalmazásával
lehet felhasználni.
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A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ
TÁMOGATÁSOK
3. §
A közszolgálati tisztviselők részére az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglaltak szem
előtt tartása mellett a következő jóléti, szociális és egészségügyi támogatások nyújthatók:
a) Munkába járás támogatása,
b) Illetményelőleg,
c) Szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő hozzájárulás
(Szemüveg térítés).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
E rendelet 2013. március 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit már a teljes 2013-as
költségvetési évben is alkalmazni kell.
Varga János
polgármester

dr. Sátor Vera
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bikács, 2013. március 7.
dr. SátorVera
jegyző

