Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2010.(I. 27.) számú
rendelete
(A8)
Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, 10. § (18) bekezdésében, és a 49/F.
§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és
ügykezelők közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket a jogosultságok
munkaidő-arányosan illetik meg.
(3) A foglalkoztatásban álló polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározottak
figyelembevételével kell e rendelet rendelkezéseit alkalmazni.
2. §
A béren kívüli juttatások rendszere
(1) A köztisztviselő cafetéria juttatásként választása szerint a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a.), b.), d.), e.) pontjaiban, valamint
(5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és
feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult.
(2) Nem jogosult cafetéria juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti
szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam
vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre jogosult, feltéve, hogy a
távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben
igénybe vett cafetéria juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a
jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a cafetéria
juttatás értékét, ha a jogviszonya a Ktv. 15. § (1) bekezdés b.) pontjában
meghatározott okból (a köztisztviselő halálával) szűnt meg.
(4) Ha a köztisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria juttatásra az egyes
munkáltatónál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az
időarányos részt meghaladó értékű cafetéria juttatást vett igénybe, visszafizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új
munkáltatónál igénybe vehető cafetéria juttatás értékét – legfeljebb az új
munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.
(5) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összegét, és a juttatás igénylésére
vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat határozza meg.
(6) A köztisztviselőt az (1) bekezdésben meghatározott egyéb juttatások illetik meg.
E juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

-23. §
Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörök
A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető – vezetői
beosztás kivételével – valamennyi munkakör, azzal, hogy a pályázati eljárás lefolytatása
nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3 %-át.
4. §
Záró rendelkezés
(1) E rendelet 2010. január …. napján lép hatályba.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2010. …..…….. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2010. ………
Karóczkai Istvánné
jegyző

