
Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2004. (IV. 30.) rendelete 

a Községi Önkormányzat Hivatala dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályairól
(egységes szerkezetbe foglalva: 2005. november 1.)

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII.  törvény  (továbbiakban:  Ktv.)  4.  §-ában kapott  felhatalmazás  alapján az
az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. §1

Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalának  dolgozóit  megillető
juttatások és az illetményrendszertől való eltérés szabályainak megállapítása.

A rendelet hatálya

2. §

(1)  A  rendelet  személyi  hatálya  a  Biharnagybajom Községi  Önkormányzat  Polgármesteri
Hivatala főfoglalkozású köztisztviselőire /továbbiakban: köztisztviselő/ terjed ki.

(2)  A rendelet  szabályait  a  részmunkaidőben  foglalkoztatottakra  munkaidő-arányosan  kell
alkalmazni.

(3) A rendelet 5. és 7. §-ában foglalt rendelkezések a Községi Önkormányzat polgármesterére
is kiterjednek. 

Egyéb  juttatások

3. §

(1)  A  köztisztviselőt  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  kiemelkedő  munkavégzés
elismeréseként  – évente több alkalommal is –  jutalomban  (céljutalomban) részesítheti.

(2) A polgármester részére a Képviselő-testület  jogosult jutalmat megállapítani a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján.

1 Módosította a 18/2005. (IX. 23.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától. 
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4. §

(1)  A  felsőfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselő  a  Ktv-ben  megállapított  mértékű
illetménykiegészítésre  jogosult.   Az  illetménykiegészítés  mértéke  a  köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a, melyet a költségvetési rendelet évente tartalmaz.

(2) A megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végével megszűnik.

5. § 

A  köztisztviselő  öregségi,  rokkantsági  nyugdíjazásakor  egy  havi  illetményének  megfelelő
összegű külön juttatásra jogosult.

A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása

6. §

(1)2 A  köztisztviselők  szakmai,  idegen  nyelvi  képzése,  továbbképzése  támogatható,  mely
támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. számú függelékében elhelyezett formanyomtatványon
kell benyújtani a jegyzőnél.

(2) A hozzájárulás mértékéről kérelem alapján  a jegyző dönt.

Illetményelőleg

7. §3

(1)  Az Önkormányzat Hivatalának köztisztviselői részére személyi és a családi okok miatt
illetményelőleg adható, mely iránt a kérelmet a rendelet 2. számú függelékében elhelyezett
formanyomtatványon kell benyújtani a jegyzőnél.

(2) Az illetményelőleg az Önkormányzat  Hivatala éves béralapjának 5%-át jelentő alapból
fizethető.

(3) Az illetményelőleg megállapításáról a jegyző dönt.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait a Ktv-ben foglaltak kiegészítéseként kell alkalmazni.

2 Módosította a 18/2005. (IX. 23.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától. 
3 Módosította a 18/2005. (IX. 23.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától. 
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(3)  A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Községi  Önkormányzat
Hivatala dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályairól szóló 18/2001. (XI. 9.) ÖR.
számú rendelet.

Biharnagybajom, 2004. április 29.

Kovács László s.k. Erdős Szilvia s.k.
             polgármester        jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2004. április 30-án. 

Erdős Szilvia s.k.
     jegyző
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