Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
11/2005.(II.28.) Kgy. rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló
32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendeletét (a
továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A köztisztviselő – közszolgálati jogviszonya fennállásáig – természetben nyújtott
étkezésre jogosult, melynek havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz.
melléklete szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke. Ha az étkezés
természetben nem oldható meg, ott a köztisztviselő ugyanezen összegnek megfelelő értékű
utalványra jogosult.”
2.§
A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A munkáltató a köztisztviselő részére üdülési hozzájárulást biztosít. Az üdülési
hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány által kibocsátott névre szóló
csekkben biztosítható. A hozzájárulás mértéke naptári évenként az illetményalap 100 %-a.”
3.§
A rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köztisztviselő(k) – mindkét szülő esetén – alsó- és középfokú oktatási intézményben
tanuló saját háztartásában eltartott gyermeki után évente – tanévkezdéskor – egyszeri 15.000,Ft/gyermek iskolakezdési támogatásban részesíthető.
(4) A köztisztviselő részére a munkáltató december hónapban 20.000 Ft értékű utalványt
biztosít.”
4.§
A rendelet 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) a) 10.000-50.000 Ft-ig terjedő összegű eseti szociális segély állapítható meg azon
nyugdíjas köztisztviselő írásbeli kérelmére, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a
mindenkori minimálbér összegét. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel a jövedelem határtól
külön méltánylást érdemlő esetben a jegyző eltérhet”

5.§
A rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki, egyben a rendelet 11. §-ának száma 12. §-ra
változik:
„11.§
(1) A rendelet 5. § (5), 6. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt teljes összegű juttatások a
Polgármesteri Hivatalnál tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatos
közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban lévő köztisztviselőt illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások munkában töltött idővel arányos
részének kifizetésére jogosultak azon köztisztviselők, akik a tárgyévben
a) 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságot vettek ki,
b) gyermekgondozási segélyben illetve gyermekgondozási díjban részesülnek,
c) közszolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya tárgyéven belül létesül vagy
szűnik meg.”
6.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. február 25. napján tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

