SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
34/2001. (IX. 27.) SZÁMÚ
RENDELETE
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos
helyi szabályokra
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 11/2002. (VIII. 12.), az 5/2003. (II. 27.) és a 14/2003. (VIII. 26.) sz rendelettel
Szerencs Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított
- 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§-a alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőit megillető juttatásokat, támogatásokat az alábbiak szerint szabályozza:
HATÁLY
1. § (1) E rendelet hatálya Szerencs Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre3 terjed ki.
(2) A 2.§ és 3.§ hatálya kiterjed a polgármesterre is.
(3)4 A 2. § rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatalban munkaszerződés alapján
foglalkoztatottakra is alkalmazni kell, egyebekben rájuk a Munka Törvénykönyvének
rendelkezései irányadók.
MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ
2. § (1) A munkaidő heti 40 óra.
(2) A köztisztviselő számára a munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünetet kell
biztosítani.
JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK
3. §1 (1) A köztisztviselő részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

juttatás, illetve támogatás biztosítható:
a.) lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
b.) albérleti díj hozzájárulás
c.) családalapítási támogatás
d.) 2
e.) szociális támogatás
f.) beiskolázási segély
g.) illetményelőleg
h.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
(2) A felsorolt juttatások, támogatások mértékéről, feltételeiről, a visszatérítés
esetleges szabályairól a jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik.
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Módosította: 11/2002.(VIII. 12.) sz. rendelet, hatályos: 2002. VIII. 15-től.
Hatályon kívül helyezte: 5/2003. (II. 25.) sz. rendelet, hatályos: 2003. II. 25-től.
3
Kiegészítette: 14/2003.(VIII. 26.) sz. rendelet, hatályos: 2003. VIII. 30-tól.
4
Szövegét megváltoztatta: 14/2003.(VIII. 26.) sz. rendelet, hatályos: 2003. VIII. 30-tól.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a többször
módosított 14/1992. (XII. 23.) sz. önkormányzati rendelet – kivéve annak a (2) bekezdésben
ideiglenesen fenntartott részét - és valamennyi módosító rendelete hatályát veszti.
(2) A 14/1992. (XII. 23.) sz. rendelet törzsgárda jutalomra vonatkozó rendelkezéseit 2001.
december 31-ig kell alkalmazni.
5. § Jelen rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében a Ktv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Szerencs, 2001. szeptember 27.

(Dr. Bíró László sk.)
jegyző

(Magda Gábor sk.)
polgármester

