
Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
23/2011. (XII. 22.) rendelete

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők
munkavégzéséről és juttatásairól szóló 11/2010. (XI. 25) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról

Tét  Város  Képviselőtestülete  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII. 
törvény 4. §-ában, valamint e törvény módosításáról alkotott 2001. évi XXXVI. törvény 106. 
§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A R. 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  E  rendelet  hatálya  Tét  Városi  Önkormányzat  Képviselőtestületének  Polgármesteri 
Hivatalában  foglalkoztatott  köztisztviselőkre  és  ügykezelőkre  (a  továbbiakban: 
köztisztviselő) terjed ki.

(2) A  rendelet  7.  §-ának,  8.  §  (1)-(6)  bekezdéseinek  rendelkezéseit  az  önkormányzat 
foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell.

(3) A  rendelet  7.  §-ának,  8.  §  (1)-(6)  bekezdéseinek  rendelkezéseit  a  polgármester  és 
alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell.”

2. §

A R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  felsőfokú  és  középfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselők,  illetve  a  hivatalban 
foglalkoztatott  ügykezelők  alapilletménye  20  %-ának  megfelelő  mértékű 
illetménykiegészítésre jogosultak.”

3. §

A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A  köztisztviselők  a  Ktv.  49/F  §-ában  meghatározott  keretek  között  naptári  évenként 
cafetéria-juttatásra jogosultak, melynek éves összegét a jegyző a cafetéria szabályzatban 
állapítja meg.”

4. §

A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő illetményelőleg felvételére jogosult. Az illetményelőleg felvételét  – a 
köztisztviselő kérelmére – a jegyző engedélyezi.

(2) A képernyő előtti  munkavégzés  minimális  egészségügyi  feltételeiről  szóló  rendeletben 
foglaltaknak megfelelően a napi munkaidejéből  legalább 4 órán keresztül rendszeresen 
képernyős eszközt használó köztisztviselőt védőszemüveg beszerzéséhez szükség szerint, 
évente vissza nem térítendő támogatás illeti meg.

(3) a.) A  munkakör  betöltéséhez,  illetve  a  munkakörök  jövőbeni  ellátásához  –  utánpótlás 
biztosítása  céljából  –  felsőfokú  tanulmányok  folytatására,  továbbá  felsőfokú 
nyelvvizsga letételére a köztisztviselővel tanulmányi szerződés köthető.

b.) A munkakörrel szorosan össze nem függő tanulmányok végzését a munkáltató abban 
az  esetben  támogathatja,  ha  a  tantárgyak  legalább  50%-a  a  köztisztviselő 
munkavégzése során hasznosítható.
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(4) Az (1)-(3) bekezdésben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét,  valamint  a  visszatérítés  szabályait  a  jegyző  az  Egységes  Közszolgálati 
Szabályzatban állapítja meg.”

5. §

A R. 9. § hatályát veszti.

6. §

Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Kukorelli László             Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
       polgármester      jegyző

Kihirdetési záradék:
E  rendeletet  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  december  21-ei  testületi 
ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2011. december 22.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyző

2


