Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
19/2003. (XI.10.) Kgy.
rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit
megillető juttatásokról és támogatásokról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról, valamint a Ktv. 45. § (10) bek., 46. § (5) bekezdése alapján az
osztályvezetők és helyetteseik megbízási szintjéről és vezetői pótlékáról, továbbá a
Ktv. 44/A. § (1) bekezdése alapján az illetménykiegészítésről az alábbi rendeletet
alkotja.
I.
Bevezető rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának közszolgálati

jogviszonyban álló köztisztviselőire és ügykezelőire terjed ki. A rendelet 9. és 10.
§-aiban foglalt rendelkezések hatálya az ügykezelőkre nem terjed ki.

(2) A

rendelet szabályait a részmunkaidőben közszolgálati
foglalkoztatottakra munkaidő-arányosan kell alkalmazni.

jogviszonyban

(3) A rendelet 2-7. §-aiban foglalt rendelkezéseket a megyei közgyűlés elnökére és
főfoglalkozású alelnökeire is alkalmazni kell.
II.
Alanyi jogon járó juttatások felsorolása
2. §
(1) A köztisztviselőt és az ügykezelőt a Ktv. rendelkezései alapján alanyi jogon az
alábbi juttatások illetik meg:
- jubileumi jutalom (Ktv. 49/E. § )
- étkezési hozzájárulás (Ktv. 49/F. §)
- ruházati költségtérítés (Ktv. 49/G. §)
- lakásépítéshez, vásárláshoz hitelintézettől igényelt kölcsönhöz állami
kezességvállalás (Ktv. 49/I. §)
-

III.
A közgyűlés döntése alapján adható juttatások
3. §
(1) A köztisztviselő és az ügykezelő – az erre a célra létrehozott alapból –
lakásépítéséhez,
lakásvásárlásához,
lakásának
bővítéséhez
és
korszerűsítéséhez visszatérítendő támogatást kérhet.
(2) Az alap forrása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének tárgyévi
előirányzata, a támogatásban részesített köztisztviselő által visszafizetett
törlesztés, az időközben más munkahelyre távozott köztisztviselő új munkáltatója
által megtérített támogatási összeg, valamint a támogatás szerződésben vállalt
határidő előtti visszafizetésének összege.
( Ktv. 49/H. b) pont)
4. §
A köztisztviselőt és az ügykezelőt – amennyiben a tárgyévben ténylegesen 6 hónapi
időtartamban munkát végzett – évente üdülési hozzájárulás illeti meg.
( Ktv. 49/H. § e) pont )
5. §
(1) A köztisztviselő az őt közvetlenül érintő rendkívüli események (baleset,
sérülés, betegség, gyermekszületés, költözés, haláleset, hosszabb jövedelem
kiesés, stb.) alkalmával – kérelmére – szociális támogatásban részesíthető.
(2) Iskolakezdési támogatásban részesíthető a köztisztviselő útján a
tankötelezettség alapján oktatásban résztvevő, illetve középfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke.
(3) A támogatás mértéke 2003. évben gyermekenként 10.000,-Ft.
2004. évtől a megyei közgyűlés az iskolakezdési támogatás mértékéről az
éves költségvetési rendeletében dönt.
( Ktv. 49/H. § f) pontja )
6. §
(1) A köztisztviselő és az ügykezelő személyi és családi indokok alapján
illetményelőleg felvételére jogosult.
( Ktv. 49/H. § g) pontja )
7. §
(1) A köztisztviselő és az ügykezelő az önkormányzat céljainak megfelelő
tanulmányai folytatása esetén képzési, továbbképzési támogatásban részesíthető
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának éves képzési, továbbképzési
tervében foglaltak alapulvételével.
Ktv. 49/H. § h) pontja)

8. §
(1) A nyugállományú köztisztviselők támogatása céljára a mindenkori éves
költségvetésben szociális keretet kell biztosítani, melyből a Ktv. 49/J. és 49/M. §aiban meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások nyújthatók.
(2) Az igényjogosultság megállapításáról és a támogatások folyósításáról
munkáltatói jogkör gyakorlója – a személyügyi feladatot ellátó köztisztviselő és
nyugállományú köztisztviselő szociális helyzete javításának elősegítésével és
velük való kapcsolattartással foglalkozó referens közreműködésével
gondoskodik.
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( Ktv. 49/J. §-ától – 49/K. §-áig )
IV.
Főosztályvezetők és osztályvezetők megbízási szintje és vezetői pótléka
9. §
(1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának Ügyrendje szerint a hivatal belső
szervezeti egységeit – a főosztályokat - a főosztályvezetők vezetik. Az önálló
osztályt osztályvezető vezeti. A főosztályon belüli belső szervezeti egységként
működő osztályokat osztályvezetők vezetik.
A főosztályvezetői megbízás, valamint az önálló osztály osztályvezetői
megbízása a Ktv. 31. §-a és a 45. § (10) bekezdés c) pontja alapján
főosztályvezető-helyettesi, a munkáltatói jogkör gyakorlója által adott
osztályvezető-helyettesi megbizás pedig osztályvezetői szintnek felel meg.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján:
a) a főosztályvezető illetménypótléka a főosztályvezető-helyettesi szintnek
megfelelő vezető alapilletményének 15 %-a
b) az osztályvezető illetménypótléka az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető
alapilletményének 10 %-a
V.
Illetménykiegészítés
10. §
Az éves költségvetésben jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül:
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
- a középiskolai végzettségű köztisztviselőt 10 %-os
illetménykiegészítés illeti meg.
( Ktv. 44/A. § (1) és (2)

VI.
Vegyes és záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Önkormányzat
Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2001
(X.10.) Kgy. rendelet, valamint annak módosításáról rendelkező 11/2003. (IV. 28.)
Kgy. rendelet.
(3) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának köztisztviselői és ügykezelői
tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója e rendelet 2. §-ától – 8. §-aiban
foglalt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól a Közszolgálati
Szabályzatban rendelkezik.
(4) E rendeletnek a megyei közgyűlés elnökére kiterjesztett rendelkezései közül a 3.,
5., 6. és 7. §-ai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlóját megillető
jogosítványokat az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság gyakorolja.
(5) E rendeletnek a megyei közgyűlés főfoglalkozású alelnökeire, a megyei
főjegyzőre kiterjesztett rendelkezései közül a 3., 5., 6., 7. §-ai tekintetében a
munkáltatói jogkör gyakorlóját megillető jogosítványokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.
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