Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 19/2012. (IX.18.) sz.
önkormányzati rendelete
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33.
cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testülete hivatalának
köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú
köztisztviselőire is
(2) A juttatások közül egyes juttatások vonatkozásában a rendelet hatálya alá tartoznak
- a hivatal köztisztviselői,
- az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozói,
- a köztisztviselő közeli hozzátartozói.
(3) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
(4) E rendeletben meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester és alpolgármesterek tekintetében is alkalmazni kell.

II.
Juttatások
A cafetéria-juttatás
2.§.
(1) A cafetéria-juttatások igénybe vehető éves kerete egy főre 200 000,- Ft, amely
magánban foglalja a juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterheket is.
(2) Az éves keretösszeg a hivatal személyi állományára vonatkozóan egységes.

2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások
3.§.
(1) A cafetéria-juttatásként minden évben az alábbi pontban meghatározott juttatások
választhatóak:
- Erzsébet utalvány
- Széchenyi Pihenőkártya
- Wellness egészségpénztári utalvány
(2) A választható juttatások a hivatal személyi állománya tekintetében azonosak.
Cafetéria-juttatáson kívüli szociális és jóléti juttatások
4.§.
(1)
-

Bugyi Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselőkre vonatkozóan az
alábbi szociális és jóléti juttatásokat biztosítja:
lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás,
családalapítási támogatás,
temetési segély,
illetményelőleg,
iskolakezdési támogatás,
képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
védőszemüveghez hozzájárulás.
Nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó szociális támogatás
5.§.

(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel rászorultság
alapján részesíthető kedvezményes étkeztetésben, temetési segélyben vagy eseti
szociális segélyben.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott juttatások fedezetére a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében szociális keretet kell biztosítani.
(3) A Polgármesteri Hivatal figyelemmel kíséri a nyugállományú köztisztviselő szociális
helyzetét és szükség esetén a Hivatal vezetője a Szociális és Jóléti Bizottság felé jelzi a
támogatás szükségességét, majd annak döntése után intézkedik a megállapított
támogatás kifizetéséről, igénybevételéről.
(4) Kedvezményes étkeztetésre jogosult az a nyugállományba került köztisztviselő,
akinek családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét. A kedvezményes étkeztetésre jogosult az
önkormányzati dolgozókkal azonos térítési díjat fizet az étkeztetésért.
(5)
Eseti szociális segélyben részesíthető az a nyugállományú köztisztviselő, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül vagy alkalmanként jelentkező

többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. Az eseti szociális segély egyszeri összege nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegét.
III
Anyakönyvezetők költségtérítése
6.§.
Az anyakönyvvezetők hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként megbízási díj illeti meg,
melynek mértéke nettó 8.000,-Ft.
IV.
Záró rendelkezések
7.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egy időben hatályát veszti a 2/2010. (II.15.) sz.
önkormányzati rendelet, a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól.

Bugyi, 2012. augusztus 09.

Somogyi Béla .
polgármester

A rendelet 2012. szeptember 18. napján lett kihirdetve

Szatmári Attila
jegyző

Szatmári Attila .
jegyző

