Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2001. (10.22.) számú képviselı-testületi rendelete

a Bozsok és Velem Községek Körjegyzıségén köztisztviselıi jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb
juttatásairól

Velem Község Önkormányzata képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló többszörösen módosított
1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, valamint az 1990. évi XCI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a
következı rendeletet alkotja:

I.
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya Bozsok és Velem Községek Körjegyzıségén dolgozó köztisztviselıkre (továbbiakban:
köztisztviselı) terjed ki.

(2)

E rendelet alkalmazásában köztisztviselı az, aki a Hivatal feladat és hatáskörében eljárva érdemi,
ügydöntı, valamint ügykezelıi tevékenységet lát el. A körjegyzıségen 4 fı köztisztviselı dolgozik. (*)

II.
A köztisztviselık díjazása
2. §

(1)

A képviselıtestület a hivatal köztisztviselıinek illetményalapját évente a költségvetési rendeletében
állapítja meg, mely megegyezik az államigazgatásban dolgozók költségvetési törvényben megállapított
illetményalapjával.

(2)

Az I. besorolási osztályú köztisztviselıi illetménykiegészítés mértéke 10 %.

(3)

A köztisztviselık a november havi személyi juttatással egyidejőleg kéthavi juttatásra jogosultak, melynek
kifizetésének szabályaira a Ktv. 49. §-a az irányadó.

(4)

A kiemelkedı, tartósan átlag felett teljesítı köztisztviselıt a körjegyzı hutalomban részesítheti. A
körjegyzıt az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója részesítheti jutalomban,

(5)

A helyi adókkal foglalkozó ügyintézıt és a vezetı köztisztviselıt az adók és illetékek hatékony
beszedésének elısegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és
illetéktartozásokból terhére az érintett község számára behajtott adó- és illeték, adóbírság, adópótlék,
végrehajtási bírság 10 %-ára az ügyintézı, a vezetı 6 %-ára jogosult jutalom jogcímén. Ezen tételekrıl az
ügyintézı külön nyilvántartást vezet. Az adóévet követı január 31.-ig kell kifizetni az elızı évben
behajtott adóra vonatkozó ösztönzı jutalmat évente egy összegben. Erre külön elıirányzatot biztosít az
adott település.

(*)

III.
Egyéb juttatások
3. §
(1)

A köztisztviselıt naptári évenként a Ktv. 49/G §. (1) bekezdés szerinti ruházati költségtérítés illeti meg.
(*)

(2)

(**)

4. §
(1)

A köztisztviselıket havonta az adójogszabályokban adómentesként megjelölt mértékő étkezési
hozzájárulás illeti meg, melyet az illetmény kifizetés napján a tárgyhónapra elıre kell a jogosult részére
kiadni.” (***)

(2)

A nem teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıt a teljesített munkaidı arányában illeti meg az
adómentesként adójogszabályokban meghatározott összeghatású étkezési hozzájárulás.

5. §
(1)

A munkáltató a köztisztviselı részére az adóügyi jogszabályokban adómentesként megjelölt mértékig
illetményelıleg felvételét engedélyezheti.

(2)

Az illetményelıleg visszafizetésének szabályait a munkáltató állapítja meg.

IV.
Hatályba léptetı rendelkezések
6. §
(1)

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

Ezen rendelet kihirdetésével hatályát veszti a Velem Község Képviselıtestülete 6/2001. (07.11.) számú
köztisztviselık javadalmazásáról szóló rendelete.

*
**
***

Módosította a 4/2006. (II.24.) számú önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte 12/2004. (XII.10.) számú önkormányzati rendelet
Módosította a 12/2004. (XII.10.) számú önkormányzati rendelet

Velem, 2001. október 18.

Horváth Miklós
polgármester

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

