BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket megillető juttatásokról
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
köztisztviselőket megillető juttatásokról a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja – a Kttv. keretei között – a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri
Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások és támogatások (a továbbiakban: juttatás)
keretjellegű megállapítása, valamint az illetménykiegészítés, képzettségi pótlék és céljuttatás
mértékének megállapítása.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik
meg, akik a Hivataltól, illetőleg jogelőd szerveitől kerültek nyugállományba.
(3) A rendeletben meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.
(4) A rendeletben meghatározott egyes juttatások mértékének megállapítására, kifizetésére,
elszámolására és visszafizetésére vonatkozó részletszabályokat – a Kttv. 152. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a tárgyévi költségvetési
rendeletben meghatározott keret terhére.
3. A köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások
3. §
(1) A képviselő-testület a köztisztviselő részére az éves költségvetési rendeletében
megállapított keretből a következő visszatérítendő juttatásokat biztosítja:
a) A köztisztviselő kérelmére a köztisztviselői illetményalap ötszöröséig terjedő
illetményelőlegben részesíthető.
b) A köztisztviselő kérelmére a nem a munkáltató által előírt iskolai képzéssel kapcsolatos
igazolt költségeinek 50%-áig terjedő támogatásban részesíthető. A támogatás feltétele
tanulmányi szerződés megkötése, amennyiben a képzéssel szerzett végzettség a
munkáltató számára hasznosítható. A támogatás mértéke félévenként nem haladhatja
meg a köztisztviselői illetményalap háromszorosát.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselő részére az éves költségvetési rendeletében
megállapított keretből a következő vissza nem térítendő juttatásokat biztosítja:
a) A képernyő előtti munkát végző köztisztviselő kérelmére kétévente monitorvédő
szemüveg készítésének támogatására jogosult, amelynek összege legfeljebb a
köztisztviselői illetményalap mértéke.

b) A köztisztviselő családalapítási támogatásként házasságkötése, illetőleg gyermeke
születésekor a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő támogatásban
részesíthető. A házasságkötéskor járó támogatás egy köztisztviselő esetében csak
egyszer adható.
c) A köztisztviselő a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg erejéig
cafetéria-juttatásra jogosult.
d) A méltányolható körülmények miatt szociálisan nehéz helyzetbe került köztisztviselő
számára évente legfeljebb kétszer eseti szociális segély adható, amelynek összege
legfeljebb a köztisztviselői illetményalap.
e) A közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó köztisztviselő számára kérelmére a
köztisztviselői illetményalap mértékéig terjedő temetési segély adható.
f) A köztisztviselő – figyelemmel a Kttv. 154. § (1) bekezdésében foglaltakra – az adott
közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át
történő eredményes végzéséért jutalomban részesíthető, amelynek összege legfeljebb a
köztisztviselői illetményalap háromszorosa.
4. A nyugállományú köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások
4. §
A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális keret
terhére a következő pénzbeli támogatásokban részesülhet:
a) A méltányolható okból szociálisan rászoruló nyugállományú köztisztviselő részére évente
legfeljebb három alkalommal a köztisztviselői illetményalap mértékéig terjedő szociális
segély adható.
b) A méltányolható okból szociálisan rászoruló nyugállományú köztisztviselő részére 50%
mértékű hozzájárulás állapítható meg szociális étkeztetéshez.
5. A juttatások és támogatások fedezete
5. §
(1) A juttatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő-testület tárgyévi
költségvetési rendeletében egy összegben állapítja meg.
(2) Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselő-testület által a juttatásokra és
támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot
terjeszthet elő. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelet módosításával
tehet eleget.
(3) A juttatások tárgyévi keretösszege nem lehet kevesebb az előző évi költségvetési
rendeletben biztosított összegnél, kivéve, ha a csökkentést jogszabályváltozás indokolja.
6. A juttatások és támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
6. §
(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint az Egységes
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon – a kérelmek beérkezésének
sorrendjében – kell felhasználni.
(2) A keret kimerülését követően benyújtott igényeket – a nyilvántartásba vételt követően – el
kell utasítani.
(3) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a (2) bekezdésben
meghatározott, nyilvántartásban már szereplő igényeket.
(4) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
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7. Illetménykiegészítés és képzettségi pótlék
7. §
(1) A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére a tárgyévre
vonatkozóan illetménykiegészítést állapíthat meg tárgyévi költségvetésében, melynek
mértéke az alapilletmény 20%-a.
(2) Az illetménykiegészítést a Kttv. 132. § és 234. § (6) bekezdésének figyelembevételével
kell kiszámítani és megállapítani.
(3) A képviselő-testület képzettségi pótlékot állapít meg a köztisztviselők részére, mely nem
haladhatja meg a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározott
mértéket.
(4) A köztisztviselő számára – a Kttv. 154. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – célfeladat,
illetőleg céljuttatás állapítható meg. A köztisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult, ha a
célfeladat eredményesen teljesült és azt a jegyző igazolta.
8. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és az ügykezelő
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2010. (IV.15.) önkormányzati
rendelet.
Biri, 2016. március 17.

P.H.
Almási Katalin
polgármester

Gyirán Zoltán
jegyző
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