Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének
44/2009.(XII.15.) Kgy. rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket
megilletı juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a köztisztviselık jogállásáról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ában és 39. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 1. § (13) bekezdésében foglaltakra tekintettel
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról szóló 32/2003.
(VIII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„1. § (2) A Rendelet 4. és 5. §-át, valamint a 10. § felhatalmazása alapján elfogadásra kerülı
egységes közszolgálati szabályzatnak a Ktv. 49/F. § végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit – a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. tv. 10. §-a és a 13. § (1) bekezdése alapján – a polgármesterre és az
alpolgármesterekre is alkalmazni kell.”
2. §
A Rendelet 4. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„4. § (5) A köztisztviselıvel szolgálati lakásban történı elhelyezésére – az önkormányzat
tulajdonában álló önkormányzati lakások bérlétérıl, a lakbérek mértékérıl és lakbértámogatásról
szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletben foglaltak szerint – bérleti szerzıdés köthetı.”
3. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„10. § A rendeletben a fentiek szerint meghatározott juttatások, támogatások, továbbá a Ktv. 49/F.
§-a szerinti cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét,
visszatérítendı juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyzı – a polgármesterrel
egyetértésben, a költségvetési rendelet figyelembe vételével – egységes közszolgálati szabályzatban
állapítja meg.”
4. §
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 4. § (1)-(3) bekezdése, a 5. § (4)-(5) bekezdése, a
6. § (3) bekezdése, valamint a 11. § hatályát veszti.
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