
Vácszentlászló Község Önkorm ány zata
Képviselő-testületének
2 12010.(\. 4) rendelete

A köztisztviselői jogviszony egyes kérdéseiről

Yácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete a helyi önkormányzatokrőI szőIó

többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalrnazás

alapján- aköztisztviselők jogállásárőI szóló többszörösen módosított 1992. évi XX[I. Tv.
4.§-ára is figyelemme| az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.A rendelet hatáIyaYácszentlászló Község ÖnkormányzataPolgármesteri Hivatalában
fo gl alkoztatott közti sztvi selőkre terj ed ki.

2.§. (1) A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra.

(2) A napi munkaidőn belül 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

(3) A munkaidő beosz tást a jegyző, mint munkáltató a Közszolg á|ati Szabálytzaí
keretéb en határ ozza me g.

(4) A hivatal munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét aSzervezeti- és Működési SzabáIyzat
íaríalmazza.

3,§, A köztisztviselőt a jegyző a munkakörébe nem tartozó munkavégzésre is kötelezheti, s ha
az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül helyettesítési díj is megilleti. A
helyettesítési díj mértéke, a helyettesítő köztisztviselő munkabérének 25 -50%-áig
terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a jegyzőhatározzameg.

4.§ (1) A köztisztviselő illetményének számitási alapja az adott évi Magyar Köztársaság
kö1tségvetésérőlszólótörvénybenmeghatározotti1letmény-alap,

(2) A Képviselő-testület a középfokú végzettségűköztisztviselők illetménykiegészítését
az alapilletmény I 0%o - áb an en ge d é l yezi.

5.§. (1) Az Önkorm ányzata köztisztviselők tészére az évesköltségvetési rendeletében
meghatározott összegű cafetéria juttatást biztosit ahatáIyos jogszabályokban foglalt
feltételekkel és eljárási rend szerint.

(2) A Hivatal aköztisztviselőknek megtéríti a munkába-járáshoz szükséges bérlet
ellenében a díj 80%-en,ha azutazás távolsági autóbusszal történik.

6.§. (1) A szociális, jóléti és kulturális, valamint az egészségügyi és kegyeleti juttatás

fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

(2) Az(1) bekezdésben írtjuttatásokra vonatkozó kérelem tárgyábanajegyző dönt, azzal,

hogy e tárgyúkérelmet a gyesen lévó és a Polgármesteri Hivataltól nyugdíjba vonult
személyek is benyúj thatnak.



(3) A juttatások adhatók pénzbeli és természetbeni formában.

7.§. (1) A továbbtanuló köztisztviselővel a jegyző tanulmányi szerződéstköthet
isko larends zerű oktatásban való ré szvétel e setén.

(2) Aziskolarends zerűképzésben résztvevő közlisztviselő részére a tanulmánvok
folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani kell.

(3) A szabadidő mértékét a jegyző az oktatási intézmén y általkibocsátott iskolai
foglalkoztatási, illetve a szükséges szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak
megfelelően állapítj a meg.

(| Az iskolarendszetű oktatásban résztvevőköztisztviselők részére vizsganaponként a
hatálYos jogszabályokban.előírt munkaidő kedvezménynél egy ,ruppui több munkaidő
kedvezményt biztosít az Önkorm ányzat,

(5) A nem iskolarends zerúképzésben résztv evő köztisztviselőknek tanulmányi
munkaidŐ-kedvezmény, vagy szabadság, csak abban az esetben j ér, ha azt
munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli vagy a jegyző aköztisztviselővel
tanulmányi szerződést köt.

8.§ (1) A köáisztviselő számára, kérelmére illetményelőleget lehet biztosítani.

(2) Az illetményelőleg mértékét, feltétel eit, akiftzetés és a visszaftzetés rendjét a
Kö z s zo 1 gál ati S zab ály zaí tarlalmazza.

9.§. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, s hatálybalépésével egyidejűleg
Yácszentlászló Község Önkormányzatának8/2008.(X. 17.) rendelete á-kciziisztviselői
jogviszony egyes kérdéseiről ,- hatályű veszti.

Vácszentlá szló, 2010. januát l 4, A
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Kihirdetve (a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájárakiff,iggesztve) 2010. rebruar .(.|:..
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