Emőd Város Képviselő-testületének
19/2003. (XII. 29.) rendeletével módosított 14/2002. ( X. 10.).
RENDELETE
(Egységes szerkezetbe foglalt szövege)
a hű ségjutalomról
A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben
foglalkoztatott
munkavállalóinak,
közalkalmazottainak,
köztisztviselőinek,
a
polgármesternek hűségjutalmára az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Polgármesteri Hivatal minden köztisztviselőjére,
b) a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre,
c) munkavállalókra,
d.) * Hatályon kívül helyezve.
Hűségjutalom
2. §
(1) * A Polgármesteri Hivatalban 10, 20, 30 évet munkaviszonyban eltöltött
foglalkoztatottakat anyagi elismerés illeti meg. (Továbbiakban: hűségjutalom)
(2) * Az (1) bekezdésben eltöltött munkaviszony számításánál csak a Polgármesteri
Hivatalban eltöltött folyamatos munkaviszony számítható be.
(3) A hűségjutalom alapjául szolgáló munkaviszonyba nem számítható be az az időtartam,
mely alatt a foglalkoztatott jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt állt vagy áll.
(4) A hűségjutalom mértéke:
a) 10 év munkaviszony után a tárgyév január
munkabér ( továbbiakban: minimálbér)
b) 20 év munkaviszony után a minimálbér
c) 30 év munkaviszony után a minimálbér

1-jén érvényben lévő kötelező legkisebb
100 %-a
200 %-a
300 %-a

(5) A hűségjutalom kifizetésének napja az a nap, vagy az azt követő munkanap, amikor a
foglalkoztatott a fentiekben meghatározott munkaviszonyt betöltötte.
(6) A foglalkoztatott nyugdíjazásakor ki kell fizetni:
a) a nyugdíjazás évében esedékessé váló hűségjutalmat,
b) 20, illetve 30 év munkaviszony után járó hűségjutalmat, ha az arra jogosító szolgálati
idejéből 1 év vagy ennél kevesebb van hátra.
(7) Ha a foglalkoztatott jogviszonya halála miatt szűnik meg, a hűségjutalmat
örökösének kell kifizetni, a 2. §. (6) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával.

Zárórendelkezés
3. §.
(1)

Képviselő-testület a hűségjutalom fedezetét évente költségvetésében biztosítja.

(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóthné Bodnár Irén sk.
jegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva 2004. május 26.
Tóthné Bodnár Irén
jegyző
* Módosítja a Képviselő-testület 19/2003. (XII. 29.) rendelete.
Jelen rendelet módosításokkal érintett részei, azok kihirdetésének napján lépnek hatályba.

