Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a köztisztviselők juttatásairól és
támogatásáról szóló 23/2002. ( 12.16.)sz. önkormányzati rendelete
egységes szerkezetben a módosítására kiadott
13/2009. (VI. 29.), 28/2009. (XII. 08.), 13/2012. (IV. 24.) és 11/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendeletekkel
Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők megbecsülésének és a köz
szolgálatában elvégzett munkájuknak elismerésére a köztisztviselők jogállásáról szóló
többször módosított 1992. XXIII. tv. 4.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.1
(1) A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 4. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól, ill. jogelődjétől kerültek
nyugállományba.
(3) E rendeletben meghatározottakat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is
alkalmazni kell.
1/A. §
Illetménykiegészítés2
(1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban állományába tartozó köztisztviselők 2017.
január l-től 2017. december 31-ig terjedő időtartamra illetménykiegészítésben részesülnek.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke:
a, középiskolai végzettségűek esetében az alapilletmény 13 %-a.
1/B. §3
Vezetői illetménypótlék
Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezető beosztású köztisztviselőket a
alapilletményük 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlék illeti meg.
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Módosította a 13/2012.(IV.24.) sz. rendelet, hatályos 2012.04.25-től
Módosította a 11/2017. (II.23.) sz. rendelet, hatályos 2017. 01. 01-től.
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Beillesztette a 13/2009. (VI. 29.) sz. rendelet, hatályos 2009. 09. 01-től.
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Szociális jóléti juttatások
2.§.4
(1)5 A köztisztviselők részére a képviselő-testület a következő szociális juttatásokat biztosítja:
a) Cafetéria
b) Lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás,
c), Lakásépítési, vásárlási kedvezményes kölcsön,
d) Illetményelőleg,
e) Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
(2)6 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott juttatás éves keretét, igénybevételének
módját az önkormányzat Cafetéria Szabályzata, az (1) bekezdés (b)-(e) pontjában
meghatározott juttatások mértékét, igénybevételük és odaítélésük rendjét a Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.
Jutalom
3.§.7
(1) A köztisztviselő részére kiemelkedő munkavégzéséért a munkáltatói jogkör gyakorlója a
költségvetésben e célra megállapított keret erejéig jutalmat adhat.
(2) 8
Nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó szociális támogatás
4.§.
(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel rászorultság
alapján részesíthető kedvezményes étkeztetésben 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 Népjóléti és Egészségügyi 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.
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Módosította a 28/2009. (XII. 08.) sz. rendelet, hatályos 2010. 01. 01-től.
Módosította a 13/2012.(IV.24.) sz. rendelet, hatályos 2012.04.25-től
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Hatályon kívül helyezte a 13/2012.(IV.24.) sz. rendelet, hatálytalan 2012.04.25-től
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(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.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba, kihirdetésével egyidőben hatályát veszti a
15/2001. ( 09.14.)sz. önkormányzati rendelet.

Alsónémedi, 2002. november 14.

dr. György Balázs sk.
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva 2017. március

Rozgonyi Erik sk.
jegyző

