
Valkó Nagyközség Önkormányzata
 

8/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete
 

a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól
 

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magysrország 
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 142. §
ában, 152. §-ában, 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1.§ 

(1) Az önkormányzati rendelet hatálya Nagyközség Község Polgármesteri 
Hivatalában dolgozó közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, közszolgálati 
ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki. 

(2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, egyéb alkalmazottakra e 
rendelet hatálya akkor terjed ki, ha azt jogszabálylehetővé teszi. 

Illetmény-kiegészítés megállapítása 

2.§ 

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak, melynek 
mértékét évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg. 

(2) A jegyző a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében - a közszolgálati 
szabályzatban - illetményeltérítést állapíthat meg a költségvetési rendelet keretein 
belül. 

Képzettségi pótlék 

3.§ 

A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között képzettségi pótlékot állapíthat 
meg. 



Köztisztviselők részére biztosított juttatások, támogatások 

4.§ 

Az önkormányzat a köztisztviselői részére a következő szociális, jóléti, kulturális,� 
egészségügyi juttatásokat szociális és kegyeleti támogatásokat biztosítja:� 

a) Szociális támogatások: eseti szociális segély, kegyeleti támogatás;� 
b) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg� 
(kontaktlencse) az SO/1999.(XI. 3.) EÜM rendelet szerinti feltételek fennállása� 
esetén;.� 
c) Cafeteria juttatás;� 
d) Illetményelőleg 6 havi kamatmentes visszafizetéssel, maximált összege a� 
kőztisztviselő 2 havi bruttó illetménye.� 

Vegyes rendelkezések 

5.§ 

(1) Az önkormányzati rendelet 4. §-ában meghatározott juttatások mértékét, 
feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a 
jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzati rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi 
fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja. 

Záró rendelkezés 

6.§ 

(1) E rendelet a 4. § b) pontja kivételével 2012. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A 4. § b) pontja 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

Valkó, 2012. június 26. 


