Dáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (IV.03.) önkormányzati rendelete
a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatásairól és támogatásáról

Dáka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 3. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal, illetve jogelődjétől
kerültek nyugállományba.
Köztisztviselői juttatások, támogatások
2.§ (1) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi támogatás biztosítható.
A munkakör betöltéséhez, illetve a munkakörök jövőbeni ellátásához szükséges
tanulmányok folytatására a köztisztviselővel tanulmányi szerződést lehet kötni.
(2) A köztisztviselők illetményelőlegben részesíthetők. Az illetményelőleg felvételét – a
köztisztviselő kérelmére - a jegyző engedélyezi. Az illetményelőlegre évente az
államigazgatásban érvényes illetményalap tízszeresének megfelelő összeg használható fel.
(3) A köztisztviselő részére a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló
39/2010.(II.26.) korm. rendelet 3-4. §-a alapján biztosít juttatást a munkába járáshoz.
(4) A köztisztviselőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §
(1) bekezdése alapján illeti meg cafeteria juttatás, melynek mértékét a mindenkori
Hivatali költségvetésben határozzák meg a képviselő-testületek. Az éves juttatás összege
biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterhek megfizetésére is.
(5) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi feltételeiről szóló rendeletben
foglaltaknak megfelelően a napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen
képernyős eszközt használó köztisztviselőt éleslátást biztosító szemüveg beszerzéséhez
25.000,- Ft összegű támogatás illeti meg.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt juttatások, támogatások feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati Szabályzat
tartalmazza.
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A nyugállományú köztisztviselők támogatása
3. § (1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
(2) Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet
biztosít.
Szociális keret: amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás annak a nyugdíjas köztisztviselőnek adható,
akinek családjában a havi átlagjövedelem (az utolsó 6 hónap átlagában) nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és átmenetileg a
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd.
(5) A támogatások iránti kérelmekről a Hivatal vezetője dönt.
Záró rendelkezések
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat a köztisztviselők juttatásairól,
támogatásairól valamint közszolgálati viszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2001.
(X.26.) rendelete, és az azt módosító 20/2005. (X.28.) és a 2/2010. (II.16.) rendelete
hatályát veszti.
Végh József
polgármester

Kovács Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Dáka, 2013. április 03.
Kovács Erika
jegyző
INDOKOLÁS
A Képviselő-testületek döntésének megfelelően 2012. december 31. napjával megszűnt a DákaPápasalamon Községek Körjegyzősége, jogutódja a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal lett.
Szükségessé vált az önkormányzat korábban megalkotott „a köztisztviselők juttatásairól,
támogatásairól, valamint közszolgálati viszonyának egyes kérdéseiről” szóló rendeletének az
újraszabályozása, a régi rendelet hatályon kívül helyezésével.
Az új rendelet megalkotásánál figyelembe vételre kerültek az új jogszabályok, így a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései.

