Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006. (III. 31.)
RENDELETE
a körjegyzőség köztisztviselőinek nyújtott juttatásokról
Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló l992. évi
XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 13. § (1) bekezdésére a Fürged-Újireg Községek Körjegyzőségében
foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtott juttatásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a körjegyzőre, valamint a
körjegyzőség ügyintézőire és Fürged Község Polgármesterére (a továbbiakban együtt:
köztisztviselők) terjed ki.
(2) A rendelet 4. §-a a körjegyzőségtől vagy annak jogelőd szerveitől nyugállományba
vonult köztisztviselőkre terjed ki.
(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket az e rendeletben szabályozott
jogosultságok – eltérő rendelkezések hiányában – időarányosan illetik meg.
2. §
A köztisztviselő a Ktv. 49/E. §-a szerinti jubileumi jutalomra, a Ktv. 49/F. §-a szerinti – a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.)1. sz. melléklete szerint
adómentesen adható mértékű – étkezési utalványra, illetve kedvezményes étkeztetésre
valamint a Ktv. 49/G. §-a szerinti ruházati költségtérítésre jogosult.
3. §
(1) A köztisztviselő részére a Ktv. 49/H. §-a alapján az alábbi juttatások biztosíthatók a
körjegyzőség éves költségvetése személyi juttatásaira elfogadott keret terhére:
a) üdülési hozzájárulás a Ktv. 49/H. § (2) – (3) bekezdése szerint;
b) az illetménynek bankszámlára történő átutalásából adódó többletköltség megtérítése
havi 1.000 Ft öszegben;
c) iskolakezdési támogatás az Szja. 1. számú mellékletének 8.30. pontja szerint, az ott
meghatározott összegben;
d) ajándék évi 3 alkalommal az Szja. 1. számú mellékletének 8.19. pontja szerint;
e) szociális támogatás a rendkívüli élethelyzetbe került, átmeneti anyagi gondokkal
küzdő köztisztviselő részére.

(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait - a Ktv. és e rendelet előírásira figyelemmel - a körjegyző a
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetésén belül a nyugállományú
köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljára szociális keretet hoz létre,
amelynek összegszerűségét évente a költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2) A szociális keret terhére eseti szociális segély és temetési segély nyújtható.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait - a Ktv. és e rendelet előírásira figyelemmel a körjegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
5. §
(1) E rendelet a 2006. április 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésének feltétele, hogy Újireg
Község Önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet azonos tartalommal jóváhagyja.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
helyi szabályairól, illetve egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2001. (X. 31.)
rendelet hatályát veszti.
Fürged, 2006. március 23.
Barkóczi József
polgármester

Magyar Teréz
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2006. március 31-én kihirdetésre került.
Fürged, 2006. március 31.
Magyar Teréz
körjegyző

