Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
…./2010(…..) számú rendelete
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján a köztisztviselők részére
megállapított egyéb juttatásokról szóló 4/2007 (II.28.) számú rendelet ( továbbiakban
Rendelet ) módosításáról
( Tervezet )

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1.) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 4.-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. tv.
rendelkezéseinek megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 2.§-át megelőző „ Üdülési hozzájárulás” szövegrész hatályát veszti,
egyidejűleg a Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a cafetéria-juttatásokon kívül az alábbi
juttatásokban, támogatásokban részesülhet:
a.) Szociális támogatás
b.) Kegyeleti támogatás
c.) A Közszolgálat Halottja
d.) Illetményelőleg
e.) Iskolarendszerű képzés támogatása
f.) Akkreditált nyelvi képzés támogatása. „
„2.§ (1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét évenként a mindenkori köztisztviselői
illetményalap 100 %-ának megfelelő üdülési hozzájárulás illeti meg vagy a mindenkori
minimálbérnek megfelelő és adómentesen adható üdülési csekk.
(2.) Az üdülési hozzájárulás összegét vagy üdülési csekket minden év június 15-éig kell a
köztisztviselő részére átutalni vagy átadni.”
2.§ (1.) A 7.§-t megelőző „ Tanulmányi támogatás” szövegrész „ Képzések támogatása”
szövegrészre változik.
(2.) A 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője iskolarendszerű képzés, valamint akkreditált
nyelvi képzés esetén tanulmányi támogatásban részesülhet.”
„7.§ (1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a kötelező közigazgatási alapvizsga letétele
előtt jogosult a felkészítő konzultáción részt venni, melynek költségeit a Polgármesteri Hivatal
vállalja.
(2.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője önként vállalt szakirányú képzés, továbbképzés,
illetve nyelvtanulás esetén tanulmányi támogatásban részesülhet.”
3.§ A Rendelet 8.§ (2.) és (3.) bekezdései hatályukat vesztik.
„ 8.§ (2.) A Polgármesteri Hivatal nyugdíjasa az étkezési utalvány mindenkori adómentes
értékének megfelelő juttatásra jogosult.
(3.) A Polgármesteri Hivatal nyugdíjasa – amennyiben az Önkormányzat adott évi
költségvetésében erre a célra a keret rendelkezésre áll – termékre vagy szolgáltatásra szóló és
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott mindenkori adómentes utalványban részesülhet.”
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4.§ (1.) A Rendelet 9.§ (1.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője munkateljesítménye alapján pénzjutalomban és
kitüntetésben részesülhet.”
5.§ Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján a köztisztviselők részére megállapított egyéb juttatásokról
szóló 4/2007 (II.20.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2007 (III.1.) önkormányzati
rendelet a hatályát veszti.
Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

Indokolás
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2009. évi CIX. törvény 2010. január 1-jével módosította a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § és 49/H §-ait , egyidejűleg hatályon kívül helyezte a
49/G §-át.
A fenti törvény e §-okkal egyrészről megszüntette a köztisztviselők naptári évenként járó
ruházati költségtérítését, továbbá a köztisztviselők részére biztosítható szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatások közül a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési
bérlet, az üdülési hozzájárulás, valamint az élet-, nyugdíj és kiegészítő biztosítási támogatás
juttatásokat.
E juttatásokat a köztisztviselői törvény 4.§-ának felhatalmazása alapján a T. Képviselőtestület a 4/2007(II.20.) önkormányzati rendeletben szabályozta, melynek módosítása a jelzett
törvények változása következtében szükségessé vált.
A fenti törvény másrészről kötelező jelleggel vezette be a köztisztviselőkre vonatkozóan a
cafetéria-juttatások rendszerét, melynek szabályozását a Közszolgálati Szabályzatban a
hivatali szervezet vezetőjére bízta. A cafetéria szabályozás keretei között az éves összeghatár
figyelembevételével ( melyet szintén a hivatali szervezet vezetője határoz meg és a T.
Képviselő-testület tervezi az éves költségvetésben ) a köztisztviselők jogosultak nyilatkozni
(önkormányzatoknál március 1-jéig ), hogy az adott évben milyen juttatásokra tartanak igényt.
A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb a köztisztviselői illetményalap
ötszörösénél és nem lehet magasabb a köztisztviselői illetményalap huszonötszörösénél.
2010-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft.
A cafetéria-juttatások rendszere és az ezen felül az önkormányzati rendeletben megállapított
további juttatások és támogatások rendszere 2010. január 1-től a köztisztviselők részére
párhuzamosan él.
Nyergesújfalu, 2010. január 19.
Dr. Molnár Lívia
aljegyző

