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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati
dolgozókat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási
jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában,
valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre,
valamint a hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban együtt:
közszolgálati dolgozók) terjed ki.
(2) A 3. § -ban foglalt rendelkezések hatálya a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) is kiterjed.
2. Illetménypótlék
2. §
A közgyűlés a vezetői illetménypótlékot a főosztályvezető - helyettesi szintnek megfelelő
vezető (osztályvezető) alapilletményének 15%-ban határozza meg.
3. Juttatások, támogatások
3. §
(1) A közgyűlés a közszolgálati dolgozók, valamint a tisztségviselők részére a következő
visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat biztosítja:
a) visszatérítendő: illetményelőleg;
b) vissza nem térítendő:
ba) családalapítási támogatás,
bb) szociális támogatás,
bc) kegyeleti támogatás,
bd) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
be) kérelemre mobiltelefon és mobilinternet használatához kapcsolódó kedvezmény
igénybevétele, a szolgáltatóval kötött mindenkor hatályos szerződés szerint.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait - a tisztségviselőkre is
kiterjedő hatállyal - a hivatal vezetője Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások fedezetét azok járulékaival
együtt a közgyűlés évente, a költségvetési rendeletében biztosítja.
4. §
A közgyűlés a közszolgálati dolgozók részére bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek
mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

4. Záró rendelkezések
5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §
Hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001.
(IX. 14.) MÖR rendelete.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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