Hatályos: 2022. január 1. napjától
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XII.11.)

R EN D E L E T E
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról  és támogatásokról


Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. §

	A rendelet hatálya a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) teljes vagy részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű jogviszony keretében foglalkoztatott köztisztviselőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


	A rendelet hatálya a Hivatal engedélyezett létszámán belül a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalókra, valamint a főállású polgármesterre a rendelet 3. §-ában szabályozott juttatás tekintetében terjed ki.


Az illetménykiegészítés 2. § Megállapította a 23/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. január 1. napjától.

 A képviselő-testület valamennyi köztisztviselőnek egységesen – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdése szerint – alapilletménye 20 % -a mértékéig – illetménykiegészítést állapít meg 2022. évre.

Köztisztviselői juttatások, támogatások 3.§

	A képviselő-testület a hivatal köztisztviselői számára az alábbi juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
	kamatmentes kölcsön lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez
	képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

e)  illetményelőleg
	családalapítási támogatás gyermek születése esetén
	kegyeleti támogatás a köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén

t) bankszámla-hozzájárulás
g) egészségügyi juttatás (gyógyszemüveg készítése költségeihez hozzájárulás)

	A jegyző a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg

az (1) bekezdés szerinti juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.
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Köztisztviselői életpálya elismerése
                      4.§

A képviselőtestület a Hivatalnál és jogelődjénél hosszabb időn át dolgozó köztisztviselők megbecsülése, a községben élőkért való szolgálatuk erősítése és elismerése érdekében pénzjutalom elismerést alapít.

	A köztisztviselő 20, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után pénzjutalomra jogosult.


	A köztisztviselőt
	20 év esetén az illetményalap háromszorosának,
	40 év esetén az illetményalap négyszeresének megfelelő pénzjutalom illeti meg.


	A köztisztviselőnek a nyugdíjazáskor ki kell fizetni a 20, illetve 40 közszolgálati jogviszony után e § szerint járó jutalmat, ha a jutalomra jogosító szolgálati időből 5 év vagy ennél kevesebb van hátra.


A Közszolgálati Tisztviselők Napja                                                                                                               4/A. § Beiktatta a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.
A képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját - július 1-jét - munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések 
5.§

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Kéthely é Balatonújlak Községi Önkormányzatok Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (Xl.30.) önkormányzati rendelet.


Kéthely, 2015. december 10.


	Nagy Gáborné      	                                              Molnár Balázs                                                                                                                    
              jegyző 	                                                                   polgármester			


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 11.


Nagy Gáborné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Nagy Gáborné
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
Kéthely, 2017. december 15.

Nagy Gáborné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
Kéthely, 2018. december 14.

Nagy Gáborné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
Kéthely, 2019. december 13.

Nagy Gáborné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
Kéthely, 2020. november 26.

Nagy Gáborné
jegyző

A rendeletet egységes szerkezetbe foglalta: 2021. december 16.


Nagy Gáborné 
jegyző
































Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal
 J e g y z ő j e
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel/Fax:  85/339-210

Ügyiratszám: 235/1//2015.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról  és támogatásokról  szóló 26/2015 .(XII.11 .) önkormányzati rendelet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) hatályon kívül helyezte a köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvényt, mely felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat testülete rendeletben határozta meg a hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket  megillető juttatásokat  és támogatásokat, a 21/2006.(XI.30.)
önkormányzati rendelet megalkotásával. A Kttv. több ponton ad felhatalmazást a helyi önkormányzat képviselő-testületének  a köztisztviselőket érintő rendeleti szabályozásra (226. §, 234. §, 237. § ).

A fentiek alapján kezdeményezem új önkormányzati rendelet megalkotását és a Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseiről szóló 21/2006.(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
A hatályos önkormányzati rendelet elavult, rendelkezései nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásain alapulnak.
A rendelet-tervezet  az eddigi jellemzően alkalmazott juttatások  igénybe vételi lehetőségét biztosítja a köztisztviselők  számára, bővülést kizárólag a bankszámla-hozzájárulás  bevezetése jelenti.
A képviselő-testület  hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben
nyújtható. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás  adható. A költségvetési törvény a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét - a 2016. évre is - legfeljebb 1OOO forintban határozza meg.
A tervezet az illetménykiegészítés mértékét az eddigi 10 %-ról, a köztisztviselő alapilletménye 20 % mértékének megfelelő mértékben javasolja nyújtani.
A tervezetben szereplő többletjuttatások/mértékek  a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok részéről hozzájárulást nem igényel, a hivatal költségvetése a 2016. évben is várhatóan állami normatívából finanszírozható lesz.
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