Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselık
juttatásairól
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában, 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § (1)

Az önkormányzati rendelet hatálya a Fejér Megyei Önkormányzat
Hivatalban
(továbbiakban:Hivatal)
foglalkoztatott
közszolgálati
jogviszonyban
álló
köztisztviselıkre,
közszolgálati
ügykezelıkre
(továbbiakban: köztisztviselı) terjed ki.
(2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyőlési elnökre és alelnökre,
önkormányzati tanácsadóra, e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha azt
jogszabály lehetıvé teszi.
(3) A rendelet szabályait a részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıkre is
alkalmazni kell.

Illetménykiegészítés

2. §..(1)

A Hivatal köztisztviselıi illetménykiegészítésre jogosultak, melynek
mértékét évente a költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet állapítja
meg.
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen az illetménykiegészítés 2012. évre
megállapított mértéke:
a./
a
Hivatal
felsıfokú
iskolai
végzettségő
köztisztviselıinek
illetménykiegészítése alapilletményének 30%-a,
b./
a
Hivatal
középiskolai
végzettségő
köztisztviselıinek
illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a.

Vezetıi illetménypótlék
3. §..(2)

A Hivatalban a vezetıi munkakörre szóló kinevezéssel rendelkezı
köztisztviselık vezetıi illetménypótléka:
- osztályvezetıi szintnek megfelelı vezetı esetén alapilletményének
10%-a,
- fıosztályvezetı-helyettesi szintnek megfelelı vezetı esetében
alapilletményének 15%-a.
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Juttatások, támogatások
4. § (1)

(2)

A Hivatal köztisztviselıi részére a következı szociális és jóléti juttatások
adhatóak:
a)
illetményelıleg
b)
családalapítási támogatás
c)
szociális támogatás
d)
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési és nyelvtanulási
támogatás
A nyugállományú
támogatásként

köztisztviselı

részére

szociális

és

kegyeleti

− eseti szociális segély és
− temetési segély adható
5. §..(1)

A 2., 3., 4 §-okban meghatározottak költségvetési fedezetét a Közgyőlés
éves költségvetésében kell tervezni.

(2)

A 4 §-ban meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a Közszolgálati
Szabályzat állapítja meg.

6. § (1)
(2)

E rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Fejér Megyei
Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselık juttatásairól szóló
25/2003. (IX.25.) K.r.sz., a 6/2005. (II.25.) K.r.sz., az 5/2010. (II.26.) K.r.sz.
és a 12/2010. (VII.02.) rendeletekkel módosított 15/2003. (IV.24.) K.r.
számú rendelete.

Székesfehérvár, 2012. április 26.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2012. április 27.
dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

