
2020. 12. 15. du. 12:0013_2015. (VI. 09.) a Pvvári PH köztisztviseloit megilleto juttatásokról és támogatásokról

2/1. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1433836637-13_2015._vi.09._apvvariphkoztisztviseloitmegi.html

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 13/2015.
(VI. 09.) önkormányzati rendelete.  Hatályos: 2015. június 10-től.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete

a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető
juttatásokról és támogatásokról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.
A rendelet célja

1. § A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
köztisztviselői részére a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások,
valamint szociális és kegyeleti támogatások formáinak és jogosultsági
feltételeinek a szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya a Hivatal teljes és részmunkaidőben
foglalkoztatott köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire és
munkavállalóira (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet 4.§-ában meghatározott szabályokat a főállású polgármesterre
is alkalmazni kell.

3. Juttatások és a támogatások fedezete

3. § (1) A juttatások és támogatások tárgyévi keretösszegéről a Képviselő-
testület dönt az éves költségvetési rendeletében.

(2) A juttatások és támogatások igénylésére, folyósítására vonatkozó
részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a
Közszolgálati Szabályzatban.

4. Köztisztviselői juttatások, támogatások

4. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat és
támogatásokat biztosítja a költségvetési rendeletben biztosított fedezet
esetén:
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   a) illetményelőleg,
   b) eseti, vagy 3 hónapon túli tartós betegség esetén rendszeres szociális
támogatás.

(2) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, amennyiben a
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére
temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott személyek.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 20/2002. (XII. 03.)
önkormányzati rendelet.

Pilisvörösvár, 2015. június 08.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2015.
június 09. napján.

Pilisvörösvár, 2015. június 09.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


