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2010. június 24-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 2010. január 1-el
hatályba lépett módosítása következtében szükségessé vált a Békés Város Polgármesteri
Hivatalában dolgozó köztisztviselők, közszolgálati jogviszonyban álló ügykezelők számára adható
juttatásokról illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló 28/2001. (VIII. 31.)
rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítása.
A fenti Ktv. módosítással a munkáltató által a köztisztviselők számára adható cafetéria
rendszer került bevezetésre. Ezért át kellett tekinteni a köztisztviselők számára adható juttatások
megállapításáról szóló helyi rendeletünket, mivel korábban a Képviselő-testület által rendeletben
meghatározandó egyes juttatások közül az étkezési hozzájárulás bevonásra került a cafetéria
rendszerbe a választható juttatások közé. E változás következtében a rendelet 2. § (1) bekezdés f.)
pontját hatályon kívül kell helyezni a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint.
A Ktv. 49/L. § (1) bekezdése szerint: „49/L. § (1) A nyugállományú köztisztviselők szociális
gondozásának, illetve szakmai tapasztalata hasznosításának elősegítésére, a velük való
kapcsolattartás biztosítására a munkáltató nyugdíjas bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja
az e célokat szolgáló egyesületek létrehozását. A rendkívüli feladatok végrehajtása során, így
különösen választás, népszámlálás, egyéb statisztikai felmérések keretében elsősorban az
életpályájukat a közszolgálatban letöltő, tapasztalt nyugdíjas köztisztviselőket előnyben kell
részesíteni. A nyugdíjas bizottság javaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselő elismerésére a
Köztisztviselők Napja alkalmából.”
A Ktv. 49/L. § (3) bekezdése alapján azonban: „49/L. § (3) Ha nyugdíjas bizottságot nem
hoznak létre, a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek intézésével referens bízható meg.”
2001-ben a rendelet megalkotásakor a munkáltató a támogatások körültekintő
felhasználásának biztosítása, és a nyugállományú köztisztviselők szakmai tapasztalatainak
hasznosítása elősegítésére, a velük való kapcsolattartás, és szociális helyzetük figyelemmel kísérése
érdekében 3 tagú Szociális és Nyugdíjas Bizottságot hozott létre.
Tekintettel arra, hogy az eltelt időszakban a Szociális és Nyugdíjas Bizottság már nem
működött tagjainak nyugdíjba vonulása miatt, – így a törvényi ajánlást figyelembe véve – a
munkáltató nyugdíjas bizottság létrehozása helyett 1 fő referenst bízna meg a nyugdíjas
köztisztviselők ügyeinek intézésére. Fent leírtak miatt javasoljuk a rendelet 3. § (5) bekezdésének
módosítását a mellékelt rendelet-tervezet 2. §-ában foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Békés, 2010. június 15.
Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
…/2010. (VI. 25.)
ö n k o r m á n y z a ti r e n de l e te
BÉKÉS VÁROS POLGÁRMES TERI HIVATALÁBAN
DOLGOZÓ KÖZTIS ZTVIS ELŐK,
KÖZS ZOLGÁLATI JOGVIS ZONYBAN ÁLLÓ
ÜGYKEZELŐK S ZÁMÁRA
ADHATÓ JUTTATÁS OKRÓL
ILLETVE A NYUGÁLLOMÁN YÚ
KÖZTIS ZTVIS ELŐK TÁMOGATÁS ÁRÓL
szóló 28/2001. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
módos í tás áról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló, többszörösen
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 4. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ktv. 49/H. §-ában foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Békés Város Képviselő-testületének a Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó
köztisztviselők, közszolgálati jogviszonyban álló ügykezelők számára adható juttatásokról illetve a
nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló 28/2001. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés f.) pontja hatályát veszti.
2. §
A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. § (5) A támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a nyugállományú
köztisztviselők szakmai tapasztalatainak hasznosítása elősegítésére a jegyző szociális és
nyugdíjas referenst bíz meg, a támogatásról a jegyző dönt.”
3. §
A R. 2010. július 1. napján lép hatályba.
Békés, 2010. június 24.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2010. június 25-én.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző
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