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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes juttatásokról 

szóló 10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza azokat a vissza nem térítendő szociális 

jóléti, egészségügyi juttatásokat, amelyekben a hivatali dolgozók részesülhetnek. A rendelet 

szabályozása szerint a képviselő-testület által meghatározott juttatások mértékét, részletes szabályait a 

jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg. Ennek megfelelően a hivatal közszolgálati 

szabályzata tartalmazza az önkormányzati rendeletben meghatározott illetményelőleg, szociális 

támogatás, képzési, továbbképzési támogatás, családalapítási támogatás és egészségügyi juttatás 

igénybevételének  szabályait. 

A rendelet pontosítása érdekében néhány módosítást javasolok.  

Egyrészt javasolom annak nevesítését, hogy az egészségügyi juttatást éleslátást biztosító szemüveg 

költségeihez lehet igényelni. (Azaz nemcsak a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító 

szemüveghez, hanem az érintettek által egyébként használt szemüveghez, általánosságban.) 

Másrészt javasolom az egyes juttatások mértékének a rendeletben történő megállapítását. (Azaz, ne csak 

a közszolgálati szabályzatban jelenjen meg az összeg.) A juttatások javasolt  mértéke a közszolgálati 

szabályzatban szereplő összegekkel megegyezik. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet megvitatására és az önkormányzati 

rendelet megalkotására. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes juttatásokról szóló 

10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 

A tervezett rendelet a hatályos szabályozást pontosítja, a jelenleg hatályos juttatások körét nem 

változtatja meg, a korábbiakhoz képest többletköltséget nem eredményez. 

  

2. környezeti és egészségi következményei: 

 

Nem relevánsak.  

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

A rendelet a korábbiakhoz képest az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 
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4. megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: 

 

A hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata során javasolt módosítások mennyisége miatt, a 

jogszabály-szerkesztési szempontokra is tekintettel, célszerűbbnek tartjuk a módosító rendelet helyett 

egy új rendelet megalkotását. A rendelet módosítása a jogszabály értelmezésének és gyakorlati 

alkalmazásának a megkönnyítését szolgálja. 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

Rendelkezésre állnak. 

 

Nemesvámos, 2016. július 15. 

         Kötél Krisztina 

                                                                                                                 jegyző  

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes juttatásokról szóló 

10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet- tervezet a hatályos rendelet pontosítását,  a gyakorlati alkalmazás megkönnyítését szolgálja, 

lényegi változásokat nem eredményez. 

 

Részletes indokolás 

1. § Az egyes juttatások maximális mértékéről rendelkezik. 

2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (…) önkormányzati rendelete  

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes 

juttatásokról szóló 10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Veszprémfajsz Község Önkormányzata  Képviselő-testületének A Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes juttatásokról szóló 10/2015. (V. 15.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. § (1) Az illetményelőleg egyszeri összege maximum 240 000 Ft lehet. 

(2) A szociális támogatás egyszeri összege a köztisztviselői illetményalap 50-100 %-ának megfelelő 

összeg lehet. 

(3) A képzési, továbbképzési támogatás összegének megállapítása a képzési költségek ismeretében 

egyéni elbírálás szerint történik. 

(4) Családalapítási támogatásként nettó 50 000 Ft igényelhető. 

(5) Az egészségügyi juttatást a köztisztviselő éleslátást biztosító szemüvege költségeihez veheti igénybe. 

A szemüveglencse árához maximum a köztisztviselői illetményalap 90%-ának megfelelő összegű, a 

szemüvegkeret árához maximum a köztisztviselői illetményalap 30%-ának megfelelő összegű juttatás 

adható. 

(6) A 2. § szerinti juttatások  igénybevételének részletes szabályait a jegyző a közszolgálati 

szabályzatban állapítja meg.” 

 

2. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. július 27. 

 

               Fertig József                           Kötél Krisztina 

  polgármester               jegyző 

 


