
K i v o n a t  Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi 
költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 24.) önkormányzati rendeletéből 
 

„18. § 
Egyéb rendelkezések 

 
(1) Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az 
önkormányzat önhibáján kívül forráshiányos helyzetbe került, melynek összege 279.192.000  Ft. 
Az önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak ellátásához az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő 
támogatására igényt nyújt be. 
A támogatási igény elbírálásáról a képviselőtestületet tájékoztatni kell.  

 
(2) A támogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítése esetén az önkormányzat a gazdálkodása 
során az év közben létrejött hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt - folyószámlahitelt és 
munkabérhitelt - határozza meg. 
 
(3) Az önkormányzat 220.000.000.Ft folyószámlahitel és a bérhitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát 
a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően a 
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 
(4)1 Az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az illetményfizetés egységesen a 
munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról 
úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt 
megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.  
 
(5)1 a.) Az önkormányzat az intézményeinél és Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
munkavállalók részére – a b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéria-juttatásként – a foglalkoztatott 
választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 
§ (3) bekezdésére is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. 
§ (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá  
(5) bekezdésében felsorolt juttatásokra bruttó 6.000 Ft/fő/hó összeget biztosít, mely összeg fedezetet 
nyújt a juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
a.)  Az önkormányzat nem biztosít fedezetet az a.) pont szerinti cafetéria juttatásra a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján cafetéria juttatásra jogosultak, 
továbbá a közfoglalkoztatottak részére. „ 
 

 Kecze István s.k. Dr.Kittlinger Ilona s.k. 
  polgármester  címzetes főjegyző” 
 
Kivonat hiteléül: 
Kisújszállás, 2010. augusztus 11. 
 
 
Kacsó Sándorné s.k. 
      aljegyző 
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Kis lij szállás Vá ľos onkoľmán yzatának
P o l gá ľm es te ľi H iv a t a l a Kti z s z o l gá|ati szab ály zatár ő| sző|ő

14 -11 /2003. szá mú jegy zÍii utasítás mó dosítás áľól

KisrÍjszállás Váľos onkormányzatának Polgármesteľi Hivatala Kłizszolgálati
szabáiyzatáról (továbbiakban: Szabáůyzat) szóIó l4-lll2003. számri jegyzői utasítást
2010. januáľ 1. napjától a következők szeľint módosítom:

1. A Szabályzathatźiyáról szólĺi rendelkezés helyébe a következő ľendelkezés lép:
,, A' szab á|y zat hatá|y a

A szabályzathatáIya kiterjed a

a) Kisújszállás Város onkoľmányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire )

ügykezelőiľe és a pľémiumévek programban résztvevokľe (továbbiakban: köztisztviselők).

Az e szabáIyzatban meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket - ha a szabályzat kiťejezetten másként nem
ľendelkezik - munkaidő-aľányosan illetik meg.

b) a szabá|yzat II', III., IV., VI., VIII., fejezete a polgáľmesteľľe és a ťőtů|ásil
alpo1gármesteľre.

c) a szabéiyzatl.,Il., V', VI., VIII, fejezete aťlzíkai alka|mazottakra."

2. A SzabályzatlY. fejezete helyébe a kiivetkező rendelkezés lép, ennek megfelelően
a Szabáiyzat tartalomjegyzékében a IV. fejezet címe ,,A ktiztisztviselői cafetéria-
juttatás'' címre változik:

,,IV. Fejezet
A ktiztisztviselői cafetéria-juttatás(továbbiakban cafetéria-juttatás)

A Ktv. 49lF. s (i) bekezdése alapján a koztisztviselői cafetéria-juttatással kapcsolatban a
következők et szab ály o zom:

1. A köztisztviselő cafetéria-juttatásként - váIasztása szerint - a következojuttatásokľa
jogosult:

1.1. Munkáltató által bizto sított in gyene s interneth aszntiat



1.2.

L3.
1.4

1.5

1.6.

17

Ż

I] l o Íj zetéses e béclj egy i l l etve lrre I e gétlĺezési utal r'álry
Üdulesi csel<lĺ:
I sl<o lakezdésí tálrro gatás
o rrkéntes Kö l c sönö s N yLr gdí 

| 
pénztáľi nrul'lk á ltatői hozzá.j áľLr l ás

onl<érrtes Kö 1csönös E gészségpé nzlári rrrullkáltató i hozzá.j áľul ás
He11'I g1u'6sľa szolgáló béľlet

) Nelrr.jogosr-rlt ca1ětćria-.itlttatásľa a tzrľtcjs lĺ.Ĺilszolgálaton lér,ő. illetve ľletrrzeti
szalĺéľto1ĺéllt foglallĺoZÍaÍ.oÍl" köztisztr'iselo. tol'ábbá a lĺciztisztr'iselo azon iclotaľtan-l
rlotlatkozásábalr. atrrelyľe illetlrrényľe \/agY átlagkeľesetľe llel-ll.jogosult. f-eltéve. lrogy a
távollét iciotaľtaľlra llleghalac1ja a lrarlnillc napot.

A Ltjztisztviselő írásbalr vagy elektrcllril<us Ĺttolr a táľgyév lrráľcii-ts l-.jéig. iiletve a

.jogviszolry létesítéselĺor Vagy az. áthe|yezésel<oľ - .|elell lrtasítás 7l1-717 . számu
lr-iellélĺlete szeľint nyilatkozat lĺitöltésével lryilatkozik aľľól' hogy a caf-etéľia-juttatás
összegén beiĹil ľrrilyen juttatásolĺľa taľt igényt. A lryilatkozat év közben egy
alkalonrmal' a rnunkáltató jóváhagyását követoen nródosítlrato az 7.l.. 1.2., és 1.4.
j uttatások tekirrtetében.

4. a.) A cafetéľia-juttatás érles bľuttó osszege akoztisztviseloi illetlnéllyalap ötszöľöse.

b.) Anenlr),iben a köztisztviselő ér, köz'ben szerez'.jogosLrltságot' Vagy.jo_loslrltsága év
lĺcjzbelr szĹuiik l-lie_q, al<koľ az a') porrt szeľinti.juttatás idoaľányosan illeti rlleg.

c.) A ca1ětéľia.juttatás a') - 1Ťgyelenrbe vér,e a b.) polrtot - telies összegéľe jogosuit a
ľésznrutr]<aidőben fo glalkoztatott közti sztviselo.

7.

A caf'etéľia-.julttatás érzes osszege biztoSít f-eclezetet aZ egyes.|utlatásokhoz kapcsolóclo.
a.jllttatást teijesítő mi"rnkáltatót teľirelő közteľiiek Irregfizetéséľe is.

A 2. pontban nreglratáľozott esetben. illetve lra a \<öztjsztviselo közszolgálati
jogviszclll1,a a táľgyér, l<özben szĹĺllik meg. aZ iclőaľányos ľészt nreglraladó mértékben
igénybe vett cafetéľia-.jtrttatás éľtékét a távoIlét vége utáni elso lrrunkanapon. illetve a
jogviszolry nregszĹiľlésekoľ r,issza kell frzetr'ri. illetve - a kcjztisztviselo választása
szeľint. lra a juttatás teľmészete eZÍ lehetővé teszi - vissza kell aclrri (a továbbiakban
egyĹitt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéľia-.juttatás éľtékét. lra a
kozszol gálati j o gviszolry a közti sztvi selő lralála nriatt szĹĺnik nreg.

A lĺöztisztviseIő jelell utasítás az igénvléssel egyicle.jĹile-u.je Iell tltasítáS 7/8' szálllĹl lllelléklete
szeľĺ Ilt i Il1, i I atlĺozi lĺ a caĺětéľ i a-_j Lrťtatás v i sszaf l zetéséľo l.

Átirelyezćs esetén a l<oztisztviseIő a cafetéľia-juttatáSľa icloaľállyclsall .jogosult' Ha a

köztisztviselo a lĺoľábbi nrunkáltatÓnál azidóaľányos ľészt nreglralacló éľtéIĺĹr caíětćľia-
iuttatást vett igénybe' l,issza1Ťzetési kötelezettség lrem teľheli. azotlbalr az idoaľállyos
ľészt nreglraladó nréľtékkel az ű.j mulrkáltatónál igénybe velreto cafetéľia-juttatás
éľtékét - legf'elIebb az ťÚ nrunkáltatórrál igénybe rzelrető juttatás niéľtékéig
csöklĺentetri l<elI.

6.

8.

9' A ca1ětéľia jLrttatás elszárrolása



a
J

ir. ) I']ar'olita töľtćllil< a tllurnlĺáltató által lriztosított itigyelles inteľtietliasznáIaÍ.
előfizetéses ebécljegy illetve rrreIegétlĺezési utalvány. Öllkéntes I(olcsollös
N1,ugclí.jpénztáľi munkáltato ł lloz'zźl.jáľtrlás. olrkélltes Kölcsölrös
Egészségpél.z'tári lrrulrkáltatói hozzď1ál'tllás és a lrelyi utazásľa szolgálo béľlet
esetén.

b') i\4inc1en ér, álrľi1is 30. napjáig az ĹiclĹilési csel<lĺ esetén.
c.) Mirrclell ér, iťrlius 1-től' olĺtobeľ 31-ig az isl<olal<ezclési tánlogatás esetén'

10. A cafětéľia-juttatással kapcso1atosan a Polgáľrrresteľi Hivatal PénzĹigyi osztálya
nyilrzárrtaľtást rlezet .jelen utasítás 7lI-718. s'zánĹl nlellékleteibe n lleglratáľozott aclatok
alap.jáll"'

3. A SzabłilyzatY. Í'ejezete hel1,ébc a kłivetkező renclelkezés lép, ennek lnegfelelően
a Szabályzat tarta|omjegyzékében az V. Í'ejezet cime ,,Egyéni vódőeszkiizök,
természetbeni munkaruha és egyenruha juttatás'' címre változik:

,,V. Fejezet
Egyéni védőeszktiztik, természctbeni munl<aru ha és cgyen ruha j uttatás

t. A Polgáľlrlesteľi Hir'atalban az egyéni lléclőeszközökľe. teľnreszetbelri nrulrkaľulra és
egyenľulra juttatásokľa votratkozó ľnurrkaköľöl<. védőeszkoz, lnunkarulra
lrregnevezését és kilroľdási idejét jelerr utasĺtás 8. szánrú nrellélĺlete tartalĺnazza.
A közteľĹiiet-feltigyelok lnunkal'ulra és egyenľuira ellátása a 4611999'(XII.8.) számú
BM ľeľldelet alapján tciľténilĺ."

A Szabályzat.jelen utasĺtás mellékletében szeľeplő 7ll.,7lŻ.,713.,7l4.,7l5.,716.,
7ĺ7.,7ĺ8. és719. számú melléklettel egészül ki

Ż'

Kisťrjszzlllás. 20 1 0. .jalruáľ 1 9.

4.

CNĹi."..',,l
( : Dľ. I(ittl ingeľ lhrřa: )



7ll' számu melléklet

I\YILATKOZAT
a m u n ká l ta tó által biztosított I n te rn et hozzájáru lás i gé nybevételéh ez

AlLllíl'ott: (Sztiletctt:

alr;' ja tieve: . aclóaz'clllosító.jele: ).

hogy a választható illetlllérlyen lĺíl,Ĺili juttatások szaLlályzata tllapjáLl a llrulllĺáltató által biztosított

Illteľllet-hasn'lálat hozzá'iárulás lĺeľetében nlegtéľíteni igényelt IllteľIlet eloÍlzetés haszllálata csalĺ a

lliillcĺelllĺol' hatál.vcls .jogszabályolĺnalĺ. hatósági előíľásoltnalĺ és lnLlllIĺáltatói szabályzatnak

nlegĺ-eleloell történilĺ. l-Lldollásirl VeSZeln' hogy enllel< llregséľtése esetéll il tlltlnlĺáltató jogosLllt a

lĺit'izetést lllegta_9acllli. l(ijelenteln továbbá. hogy a vollatl<ozó belső szabályzatot lllegislllertetlr'

MLllllĺavrĺllalii aláíl'ása MLlnl<áltató aláírása



7 /2. számű melléklet

Nyilatkozat
Meleg étkezési utalványt igénylő munkavál'lalo számára

A nr'ilatlĺoz-ó llevc:

Adoazonosíto.jele:

MttnIĺahelr': Polgáľnlcstel'ĺ lJivatal. I(isĹrjszállás' Szabadság tél' l .

Szeľvezeti eg1,sĆe: osztály

Alulíľott rlyilatlĺozonr' hogy 20l0. adóévben nleleg étl<ezési utalványt igénylek

20l0. adóét,ben az igényelt meleg étlĺezési utalvány értélĺe iĺsszesen:

A rneleq étlĺezési Lltalvzin1.'t zi nlellćlĺeIt táblázat sze ľint l<érem biztosítani.

I(clt. l(isťr1sztilI1ls. 2() l()'

Fr.

MLrnltat,állaló aláíľása MLlnkáltató aláíľása



A llr'ilatlĺozo lleve'

Hónao
Meleg étkezési
trtalvállv éľtélĺe Szo lĺ]á ltató

Választás
(x)

'Ialluáľ

I(isťri l(ft által I<ibocsátott étkezési iegl
Hoľváth l(ft áltaI lĺibocsátott étl<ezési ieg\
Accoľ Inelegéte l tltalválll
Jttlienrle l(ft által biztosított étlĺezés

Febl'uáľ

KisĹIi I(ft által l(ibocsátott étl<ezési eqv
l-Iclľváth I(ft által lĺibocsátott étl<ez'ési ieĺ]V

Accoľ lrreleqéte l Lrtalvánv

Julienne Kft áItal biztosított étl<ezés

MáľciLls

Kisúi l(ft által l(ibocsátott étl<ezési ieśiY
Hoľváth Kft által kibocsátott étkezési ie':l
Accoľ nlelegéteI utalváIrv
.IuIiellne l(ft által biztosíton étl<ezés

ApľiIis

Kisúi I(ft által lĺibocsátott étkezési ieĺ.Iy

Hoľváth l(ft által liibocsátott étl<ezési iegv
Accoľ llrelegétel LrtaIvánv

JLtlienlre Kft által biztosított étkezés

MáiLrs

l(isúi l(ft által lĺibocsátott étkezési ie']v
Horváth l(ft által kibocsátott étl<ezési ieg\
Accoľ lllelegétel trtalváIlv

JLIlienne I(ft áItal biztosított étlĺezés

J ťrn ius

Kisúi I(ft által l(itrocsátott étl<ezési ieĺJ

Hoľváth l(ft által lĺ.ibocsátott étl<ezési ieĺr\
Accoľ lnelegétel tltalvállv
Julierrne I(ft által biztosított étl<ezés

.IĹllitrs

I(isúi I(ft által l(ibocsátott étkezési iee\,
Hoľváth l(ft által kibocsátott étl<ezési iegv
Accoľ rlrelegétel utalvánv
.IulienIre I(ft által biztosított étkezés

Augusztus

I(isúi l(ft által l(ibocsátott étkezési ieg\,
Hoľváth I(ft által kibocsátott étkezési ieel
Accoľ nrelegétel utalvállv
Itrlienne Kft által biztosított étl<ezés

Szeptetrrbeľ

l(isťli I(ft által kibocsátott étkezési ieev
Hoľváth I(ft által l<ilrocsátott étl<ezési ieĺ]V
Accoľ lnelegétel utalvánr,
.ĺulienne I(ft által biztosított étI<ezés

ol<tóbeľ

l(isúi Kft által l(ibocSátott étlĺezési iesv
Horváth KÍĺ által l<ibocsátott étl<ezési iegv
Accoľ llreleséteI utalvánv
Jr-llienne l(ft által biztosított étlĺezés

Novenlber'

l(isúi I(ft áltaI l(ibocsátott étkezési ieśŽv

lloľváth l(ft által kibocsátott étl<ezési ieg\'
Accoľ lrielegéte l tlta lvánv
JuIierlne I(ft által biZtosított étkezés

Decetrrbeľ

I(isúi l(ft által kibocsátott étkezési ie']Y
Hoľváth I(ft által kibocsátott étkezési ieŚlr

Accor rneleqétel Lltalvánv
Jtllienlre l(ft áltaI biztosított étl<ezés

Osszesen:
./eĺölje ł jellcl ĺĺ ntegfblcĺő l^orball, llogl, adoÍt honclpbĺĺn nlcl'l.,ilł s:oĺsĺillalĺjl vĺilas:t'jtĺ



7/3. szźnníl mellékleĺ

Nyilatkozat
Üoĺilosĺ csekket igénylő munkavállaló számára

A nyilatlĺozó neve:

Aclózrzollos ító.ie Ie :

Mulllĺahell,: Polĺ]áľlllesteľi Ilir'atal. KisĹ1szállás' Szalraclság téľ l.

Szerr'ezeti c_qvség: osztá ly

AlLllíľott lly ilatkozolli' lio_ĺIY a 20 l 0. aclóévben Ĺic1Ĺilési cselilĺet igénylek'

2010. aclóér'ben az igényelt iiĺlĺilési csekk éľtéke: Ft.

l(éľcrll az- ĹidĹilési cseIĺlt biz-tosításáta szenléIl,i.jöveclelenlaclóľól szóló l995' évi CXVll' töI'vén1,7Q \
(]) a) pont'ál]al( nlegÍ'eleloeIl . az alábbi xkiizeli hozzátartozóm/közeli hozzátartozóim szániáľa is.

Név: aclóazonosító:

Osszeg:ľolĺoltsági ĺblĺ:

Név:

Név:

ľolĺonsági fblĺ

aclóazorlosító:

aclóazollosító:

Ft.

F-tľokonsá-ei fbl<; osszeg:

Nél,: aclóazclIlosító:

l'ol'i'lllsági ĺ'olĺ: Össze,r: Ft.

F'r.Osszeg.

AlLrlírott bĹintető-és acló_1ogi felelosségenl tLrclatábaIl kijeleIltenl, hogy éll és közeli
l'lozzáÍartozollll<özeli l'lozzátartozoiln a 20l0-es évbeIl nlás lĺifizetőtől aclómentes ĹiclĹilési hozz'á'járulás
j Llttatásban
l . lrelrr részesĹiltĹink.
2' az alábbiak szeľint ľészesĹiltĹinl(: ... .. ... Ft émél<ben

Kiielentem továbbá. lrog1' alnetrIlyiben nlás kifizetonél aclónlelltes ĹiclĹilési hoz'záiárulás .jLlttatással
lĺapcsolatbatl étl. va91' lĺözeli l'lozzáÍarÍozoiln llyilatlĺ'oZatot teSZĹinlĺ. ťlg1'a Polgárrllesteľi Hivataltól
_jelen rlyilatlĺozatLrall igéll5'elt.juttatásľól llrint lllár nle_9kapott.jLlttatásról llr'ilatlĺozLlIllĺ. allllalĺ ténvle-qes
kézhezvéte Iétol liiggetlenĹi I.

Kelt: Kisújszállás, 2010'
MLlrllĺavállaló aláírása Mtlnlĺáltató aláírása

+I(ozeli hozzátartozo: a Ptl(. ó8-5'.s. b) pontja szeriIit: a házastáľs. a bejegyzett élettáľs. az e9yenesáĺIbeli rol<otl,
az öl'ölĺbcĺogacĺott. a tlrostolra- ćs neveltgyer'nleIĺ. az ol'ol<befogadó-. a lllostoha- és a nevelőszĹilo. valaIlint a

testvéľ: llozzáĺartozo tor,ábbá: az élettáľs, az egyeneságbeli ľol<on házastáľsa' be.|egyzett élettáľsa. a .jegyes, a
házastál's. a be.jeg;,zett élettáľs egyeneságbeli rol<ona és testvéľe, valanlint a testVét'házastáľsa. be.|egyzett
é lettársa:



7 l 4. szillllíl m elléklet

(A nyiIatlĺozatot l(ét pélclányball |<ell ltitoltelli!)

NYILATKOZAT

a Ż01,0. évben igénybe vehető iskolakezdési támogatáshoz

Altrlíľott. '/aclóazollosító.jele.: .... '/ll1,ilatlĺozolll. liogy az
1995' évi CXVII' tciľvérly 70. $.d) pontja és a csaláclol< tálllogatásáľól szóló l99B. évi LXXXIV.
töľvény'7. S\-a értellllébell az alábbi g5,eľIlrelĺeillr lttálr veszeln i_qénylre az islĺoIal<ezdési tálIo-gatást:

| .l Gveľllrelĺ lreve:

Gyeľlliel< aclóazollosíto_jele: .'...'..ellllelĺ hiányátran

Gyeľmeli szliletési hely,e' icle.|e:

l(()zolĺtatzisi itllćztllćllr' 11e1lę. {V{oIvarll a 20I0/20l l . tanér,bell

2.l Gyeľlllelĺ l]eve:.

c)'eľIrlel' aclciazollosító.jele: ........etlllel' hiállyáball

G)'erllleli szĹiletési hel5,ę' ideje;'

l(özolĺtatási irltézlllény neve, évfolyaln 20l 0l20l |. tanévlren

3.l Gveľlllelĺ lleve:.

Gyeľmelĺ aclóazotlosító.jele: ........ellllelĺ lllányábaIl

G),el'Illelĺ szĹiletési hel1,ę. icle.|e:.

l(özolĺtatási illtéznrélly neve. évfolyalll a 20l0l20l l. tanévben.

I(isĹljszállás.

a lá íľás

A nvilatlĺoz'atot a Illai Iizlpoll átvetteln:
I(isĹljszállás. ]0l0.

tl llltllllĺá ltató ľészél'ćjl
aláíľás



7l5. számu melléklet

I{YILATKAZAT
az onIĺéntes Nyugdíj pénztá ri tagdíj befizetést igénylő m un kar,állalo

számára

A lu líl'ott:

any,ja neve: ,

(szĹiletett: 
'

aclóazollosító .jele ),

a KisĹljszáIlás Váľosi Önkol'rliányzat Polgáľnlesteľi Hivatalánali niLllllĺavállaló_ia

lĺijeleritell. hogy a teIjes választl'lato illetlllén)'ell lĺívĹili .juttatási keľetből 20l0. évbell Önkétltes

NyLlgclíjpéllzIárba havi _qyakoľisá-qgaI torténő nlLlnkáltatói tagdíj hozzá.iáľuláslĺéllt:

Ft Gzaz forint) (éves összesell Ft) mLlnkáltatói

n y Ll gcl í j p é n ztá ľ i ta gcl í i - Il o zzá.i ár ul ást v á l as zto k'

PcíllztáI' l'llL'glleVcZeSc: '.. ' '

Péllztári tagszálll Va-q\/ azolloSító lĺócl:

MLlrlIĺar'zilIaló aIáíľása M LI Illi.á ltató a l á írása



7 /6. sz'ámíl melléklet

NYILATIKOZAT
az Onkéntes Egészségpénztári tagdíj befizetést igénylő m un kavállaló

számára

AItllíľott:

an1" ja neve: .

(szĹiletett:,

adóazonosító _jele ),

a I(isĹljszállás Városi onlĺoľnlányzat Polgáľnlesteľi Hil,atalállalĺ llrtlnlĺavállaló.ja lĺiielentell' hogy a

telies választható illetrlléllyeIl lĺívĹili .jLlttatási l<eľetbol 20l0. évberl ollliélltes Egész.ségbiztosítási

Pénztáľba havi gyalĺoľisággal történő nlullĺĺáltatói ta_sclíj hozzájáľLlláslĺént:... '. . ' . .. . . . .... Ft

(azaz forint) (éves összeselr: Ft) nlulll<áltatói

e _qé s z-s é g b i zt o s í tá s i ta gcl í'j Jl o zzá.i á ľLl l á st v á l a s zto lĺ.

Pérlzti'rľ tllcgllel,czése :

Pénztári tagszállr Vagy azollosító kócl

MtlIllĺaviillalo aláíľása Mtlnlĺáltató aláíľása



Kisťljszállás Városi Polgármesleri Hivatal

KoztisztviseIoi Választhat béren kíVĺjli javadaĺmazási rendSzer

ltl Unkákoŕ

/állál npVě qżi]létáśl ldA'A

i,i --.

A oe7Ôn śll lFlp

A keret osszege éVben ' FI amely larla|mazza a munkáltato által Íizetend k zterheket is A kedvezményes adozásu k rbe tartozo Jultaläsok Váiaszlása
esetén a nett keret .' Ft/év/ mLlnkaválIalo. az adomentesjuttatás váĺasztása (munkálta{o äĺtal fizetetl lnlelnethasználat) eselěn

Ft/éV/munkavállalo.

lunkaltato allal fiŻetełt lnterneĺhesŻnálál

5kolarendszerÚ képzes átváĺlalt k ltséoe

lskolakezdési támooetás
lelvl ulazásra szoloálo berlel

7

JLlllatás
sszegének ĺels

onkenteskolcs n snyugdijpénzlárba
leliesilell mllnkáltál i hpíi7pléś
JnKenles Kolcsonos egeszsegpenztart.
jnseaé|yez pénzlári munkal(atol beŕizelés

)SSTFSFN'

JOgOSLTIankent es
annak k zeli

hozzátadozo]aként
' FIlt lév

maximLrm
Ft

Ne(to sszeg

A ''' évsoránbálmelyokbolkelelkezeltmaradványosszeget(haazmeghaladjaaz1.ooo_ĺorinĺot)az1 és2.sorbanszerepĺ javadalmazáslelemekre
lehet ĺelhasználni' KérjL]k hogy ezen elemek kdzÚJ Válasszon egyet majd annak számát az alábbi négysz gbe ĺŕja bel (K telez kit llenłl)

Kelt: KisÚjszállás

Jutlatás( te.hel szeméĺyi
iÄwAdAlA ádÁ

IanLllonként
FI

maxrmum
F

El ttÜnk.minl lanUk elott

NéV
Lakcim:
szem ig'szám]

Et/no
FUév

Az osszesen sor nem lehet tłibb mint

FVhO

Keze|ésl

JUttatás
ko21eherrel és

kezelesr
kol(ség9el noVelt

vr

3k

ÍV]Unk

NéV
Lakcim:
szem'ig'szäm'



7/8. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott:

auyja ueve: .

(szĹiletett: .

aclóazorlosító -iele:

a I(isĹliszállás Váľosi olllĺol'lllányzat PolĺIáľrllesteľi Hivatalárlalĺ lllLIlllĺavállaló.ja jelen

ll-\ ilatl\oZatollllllal hozz-ájáľtl lolĺ ahIloz, illetve lĺötelezettsé-qet vállaloIĺ afľa' ho91' allretltlvibelr

lĺözszolgálati jogviszollyolll a ..... év ĺblyanlán

l . bárIliclr' ĺrlĺból nlegszĹinilĺ

2'.jogviszonyolll fizetés nélIĺĹili szabaclsá-9 i-sénybevétele nliatt szĹilletel (3 l . naptól)

3..jogviszonyolll fol5,2111atos keľesol<éptelenségeln llliatt szi.illetel (3l. llaptól)

a ľészenll'e a Polgziľllesteľi llivatalnál a r,álaszÍhato illetlllényen lĺívĹili .itlttatásoli lĺeľetében 20l0

ér,beIl Ill'Ĺl_itotĺ hozzĄár'Lllásolĺ.jogos összeuének nleghalacló része tlz illetlléll5'erlllrol a nlLrrllĺáltató

által levollásľa lieľĹiIjon. Alllellrlyibel1 eZ llelll lehetséges. kötelezettséget vállalolĺ'hog)'a lĺözszolgálati

jclgviszoll1' lne-eszĹintét lĺöveto B lntllll<anapoll belĹil a .jogostllatlallirl ĺtlvett .jLlttatásol' ellenéľtél.ét

rllLl rl |iáltaĹtir]al\ Illegtóľítelll.

Kelt:

M Lrnlĺavá l lalćl aláíľása

Tanťl I.

Nér':

l-alĺc ílll:

Szern. ig.sz..

TallĹl 2.

Név:

l-a lĺc ílll :

Szern. i_9.s2.:



719. szálmu melléklet

TÁJÉxoZTATo
a köztisztviselői válłrsztható béľen kívüli juttatási elemekről szĺiló nyilatkozatok

kittiltéséheZ

l. Mun kĺiltató tÍltaI biztosítoÍÍ ilt gvenes internethusznĺÍIat

A juttatĺÍs rövid isnlerteĺése
A .jo-uosult. Vag}, r'ele e8Y háztaľtásban élő lrázastáľsa által lneglĺötött egyecli szolgáitatási
szeľződes - taľtalľl-la szeľilit inteľneteléľés - lĺöltségeinelĺ lllegtéľítése iravi szilrtelr trtólag
törtéllil<'
A tár'nogatás báľrrreiy szolgáltatóval nregkötött egyedi. nráľ llreglévő" vagy ezután
negkötésre keľĹilo. báľnreiy típusťr ilrteľnet-lrozzáťéľési foľIrláľa vonatkozik, az |995. évi
CXVII. töľvény (továbbiakban: Szja tv.) 1. sz' rrrellékletérrek 7 .11 . pontjában
tlreglratáľozottak szeľi lrt'
A tálrrogatás felhaszlrálliató lrrind a har'j clíiak (előflzetési). nrinc1 a fbľgalni clíj (koľIáton
Íěltili letoltéSi clĹi) llregfizetéséľe. ezen dí jalĺ tele1bllbeszélgetéstől. kábeltelevĺzió-
előflzetéstol való elktilcjllítésével'
A juttatĺis mértéke
A szolgáltaÍási szerzőclésben ľneglratáľozott belépési, előtjzetési és/vagy Íbľgalnri díj, de
leg1ěliebb a ľelrcĺelkezésľe ál1ó l<eľetosszeg. A válaszlrató havi összeg lratáľa nenr lelret
nagyobb a trévľe szóló szolgáltató szeľződésben foglalt havi clíinál.
A j uttatds igéltybevételén ek módja
Az elszánolás a jogosult (vagy vele egy házÍaľtásban éló házastáľsa) nevéľe és círrréľe
kiállított szán-lla ellerrében törtéliik, csa]< 20]0. évi szánrla szálrrolható el. Ha a szánla
azonoS szolgáltatótol rnás szolgáltatást (pI telefbrr-előfizetés és -beszélgetés, vagy
kábeltelevĺzió-előfizetés) is ÍarÍalrnaz. aZ illteľnetlras zĺálatot elkĹilonítetten kell
szeľepeltetlri (ľészletes szánrla). Alrrennyibelr a számlán az inteľnethasználatl-előfizetés
nelrl Szeľepel elkĹilönítetten. ťrgy ezÍ a jttttatási elerrret a nrunkavállaló lrerrr választhatja.
A szárrrlát a táľg1zlrónapot követo hó 10. és 15. rrap.ja közott kell leaclni a Polgáľmesteľi
Hivatal pénzÍárábarr' A kifizetés rrrinden lróriap l5. nap.ián (haaz munkaszĹineti lrap vagy
szabadrrap. akkoľ a következő nrunkalrapon) töľténik. Alrrenlryiben a nulllĺavállaló a
szárnlát ľlelrr adja le lratáľidőbelr. akl<or a ki1izetésľe csal< a kör'etkező lrólrapbari keľĹillret
Soľ'

2. ElőÍizetĺlses ebédiegy ilIetve łnelegétkezési utalvtÍnv

A juttatĺís ľtjviĺl ismertetése
Etkezőhelyi vendéglátás. nrulrlĺalre1yi étkezés" kozétkeztetés igénybevételéľe .iogosító
utalvány' A váIasztható maxinrális.jrrttatás az Szja tv' 70. $ (2) b) pontja éľtelméberr
nraxin-lunr lravi 18'000.- foľil-lt. cle a Po1gáľnresteľi Hivatal által ľneglratátozoÍt egyélli keľet
összege éves szinten ľnaxiľllLttll l54.600 Ft. Az egyéľli keľetből választlrató összeget ťrgy
kell rneglraÍározni, lrogy a havi cjsszeg a Horváth Kft által illetve a l(isťrj Étteľern által
biztosított nrenti ál'twal osztható legyeľl (1 db étkezési jegy: 1 menĹi áľa). Melegétel
utalvány esetélr aváIasztható legkisebb círrrlet 500 foľirrt.
Az Accor seľvises nrelegétkezési utalválly lragyobb beváltolrelyei .Tász-Nagykun-Szo1nok
megyében: (tobbi beváltóhely rnegtalálilató a rvrvrv.accoľseľriiscs.lrLl honlapon. azzal a
nregjegvzessel. hogy a CooP Ĺizletel<Lrell rrráľ csalĺ sa.ját utalvállyt ĺbgaclllal< el.)

Uziet neve

ATLANTIS GYROS gÁn És PIZZERIA

Címe

Kisťriszállás. 53 1 0 Kálvin utca 2lB.



ItORVATH I(ERT' VENDI]GLÓ
ISTVÁN FOGADÓ
KISÚ.1 Érľpnpirł
rconĺÁnovl vÉszÁnszÉr
pzpnĺÓ płlłrozo
peNľÁzĺł gÜpÉ
vÉszÁnos vENoÉcĺ'o
MC. TVĺEI(I l- łl'łl-ozĺ)
5114ą9pł'ł'ĺ''l' sloszÁLl-oDA Í-s
sÁnceuÁz vpxoÉclo
McDONALD'S SZOLNOK
CORA gĹjpÉ Szolllol<

Kisú.jszállás. 5310 Nagy ltnľe u. 2.
Kisú.jszállás. 53 10 Deák F. u. 91/a.
I(isťliszáilás. 5310 Pallagi téľ 3.

Kistljszállás.5310 Mikes r'r' ó.
Kaľcag. 5300 Szent Istvárr sugáľĹrt 6.
I(aľcag. 5300 Kacsóh u. 7-9.
Kaľcag. 5300 Maclaľasi ťlt ó3'

. Kaľcag. 5300 l(acsóh Ll. 3/5. a.jtó
BIoEl"lI]RIrM I(aľcag. -5300 Bajcs1 -Z's. Ll. 4 '

I(aľcag. 5300 Eotvos tt. 7.

Szolnok. 5000 Thöl(öly ťrt 5l '

Szollrolę. 5000 Fetső Szanclai rét 1'

trreglratáľozott osszeg (20l 0. évben
éveľlte egy all<alonrllral adlrató

A j uttatĺis igénJł bevételé ne k nlóĺIj a
Az utalválryok. ebed.1egyek vásáľlása a nrttnkaválialó által kitoltott rryilatkozat alapján
tcjľtérrik. nrelyek kiosztásáľa a Polgánlresteľi HivataIházipénzÍáľában tlinclen lróriap 3.
lrap.iálr lĺeľĹil soľ.

s. Üĺltilĺst csekk:

A juttatĺÍs ľövitl ismeľtetése
A juttatási lĺeľetből belföldi üdĹilési. pilrenési 1elietőségek. illetve kapcsolt szoIgáltatások
rlehetok igénybe. A .jLlttatási keľet teľlrél'e igérr1,ę|]reto. a Magyaľ Üclulesi Alapítr,álly által
kibocsátott. lrévľe szóló Ĺidtilési csei<]ĺ éľr,ényességi iciőn belĹil báľniilĺoľ felhaszllálliató.
A Nelrrzeti Ücttilesi Szolgálat inteľlletes holrlap.ján a csekli-el1-bgacló-he lyek nregtelĺilltlretok
(rłrłrv. u d u l e s . nr eh. lru ; www-' llLl S z. lrtr) .

A juttatĺts núľtéke
A .jogosr-rltalĺ. vzilanlinI az Szja tl'. 70. rS' a) pontja eľtehrrében a közeli bozzátaľtozó.jtrk
száľlláľa naxilrlálisan. a táľgyév januáľ elsején éľr,élryes niinirrráibéľ összegéig.
Választható legkisebb címlet ĺ000 forint.
Anlennyibelr a .jogosult a nraxinrulrr éľtéktol kevesebbet kíván igénybe venni, úgy ezer
ŕbľintra kerekítve kell megállapítani az łisszeget, ami nem lehet lĺevesebb 5000 Ft-nál.
Arrrerrnyiberr a közeli hozzáÍafiozó nrás kifizetolrelyen is igényel ĹiclĹilési hozzájárvIást. ťrgy
összevontan kizáľólag a nrinimálbéľ összegéig kaplrato a.juttatás.
A j uttatds igénybevételé ne k mĺiĺIj a
Az igényelt Ĺidtilési csekkek évente egy all<alonrľlral. a.jogszabályi előíľásoknak rrregfelelő
cínrletezés szerint. ápľilis hónapban keľtilnek kiosztásľa.
A béren kívĹili elelrrek .juttatásaiľa ér' kozbeľl .iogosultságot SZeľZo e .itrttatási Íbrnrát csak
akkoľ igényelheti. ha a nrunkábaállás iĺlőpontja aLIguSZtLlS 30.-a elotti.
E juttatási Íbľrrrábaľl a .iogosult akkoľ ľészesĹilhet. lra nyilatkoziIĺ (ha közeli hozzáÍartozo
ľészéľe is igényelt. akkoľ a kozeli llozzátarÍozó is!) az Szja tv.-belr lneglratáľozott, icle
vonatkozó adatokľól. továbbá. hogy nrás kifizetőtől kapott-e üclĹilési llozzá.iáľulásÍ.
Az Ĺiclülési csel<lĺ a l<ibocsátástól szánrított eg'v evig lrasználható těl. Az érvéllyesség ideje
lne_9lrosszabbítlrató. nre1ynek költsé_qe a .j o gosultat teľhe1 i.

4. I s ko l a kezdés i td mo g atós

A juttatĺis rövi.ĺI isnleľtetése:
A .jr"rttatás az islĺoláskoľťr. talruló gyeľľlreket nevelő szĹilőlĺ tarrévkezdési költségeihez rryťrit
segítséget. A tállogatás lĺizáľólag taIrkölryv. taľleszl<öz. r'agy ľulrázat r,ásáľlásáľa.jogosít.

A jĺlttcttĺis mértéke:
A táľgyévi lratályos szenrélyi .jövedelelrracló törr,ényben
a nrininrálbéľ 3)%o-a^ Ż2.050.- Ft) gyeľlnekenként
kedvezllrétlyes aclózással'



'4 .j uttatĺis i gé n y llayéteĺ e'
A ll'lt-llrkal'állalti ľészéľc a .juttatás lĺiÍlz'etése legkésobb októbeľ 31. napjáig. a .iuttatás
fělhasználását igaz.oló - .jťrlius 1-ĺoI. szepten-lbeľ 30-ig szóló - szállrlák leaciása utárr
tcjľténik. A.iuttatás akkoľ r,ehető igéllybe. lra Í-errrráll a családi potlékra való.jogostlltság. és
a clolgozó szĹilő nyilatkozatot ac1 a nrunkáltatója szálnára a tanulo gyeľllrekeiľol.

5. o n k é n t e s I{ ö t c s ö n ö s Nll u g d í i p é ll zt tÍ ľ i m u n k ú l t aÍ ó i h o zzli i (i r u I (ís

A.j uttatds rövid isntertetése
Az öni<élrtes lĺölcsölrös nyugdíjpélrztáľ lelretőséget acl a nyLl-ecĺíj_elotaltaľékosság
rnegvalósításához. Az cjnkélrtes rlyugclíipéllzlát' teľlrlészetes szenlélr'elĺ által letľehozott. a
táľsadalolrlbiztosĺtzisi ellátásokat lĺiegészítő. illetve eze ket hely;ette síto szolgáltatásokat
nyťtjtó lionpľofit SZeľVeZet. lrrelynek nlĹil<ociésćt a töľvérr1ii. rerlcleleti eloíľásolĺ rrrellett a
közgyĹrlés által elĺbgadott alapszabály hatál'ozza nleg'
A nyrrgdíjpénzÍáľ a ta_q egyélri szánllá.ján osszegyĹlitötĺ osszeget. (alrlralt lrozanrnlal trövelt
éľtékét) a pénztáľtag llyr'rgállolnályba volrulásakoľ. Vagy az a\apszabá|yáball nleglratáľozott
futanriclő leteltét követően ľészéľe egy összegberr kifizeti. r'agy .iáľaciékkélrt lravonta
folyósítja.
A juttatĺis mértéke
A r,álasztlrato nlaxinális.jtrttatás az Szja ĺ,.70. 5S. (5) aa) pontia éľtelnrében a nrindeľlkoľi
nrinilrrálbé r 5 }oÁ-a lravonta'
E.|r-rttatás választásakoľ a iravi llrunkáltatóiho'zzá.járulás méľtékét nrincla 12 hónapĺa azonos
összegben kell meglraÍtlrozni 100 Ft-ľa keľekítve.
A j uttatĺÍs igé nybevétel é n ek ntódj n
Arnerrlryiben a jogosult lrrég rrelrr tagja ölrkéntes nyLrgclíjpénzI"áľnak. cle tagsági .iogviszonyt
kíválr létesíteni. ezt negteheti a pérrztáľi szabályzaÍba fbglalt .jo_uosultsági és lĺorlátozÓ
Í-eltéte l el< betaľtásáIral< fi gyel enrlrer'éte l ér, e l .

A pélrztáľba tcjľténő belépés előtt
- szĹikséges tájékozódnl az öni<éntes nyugclíipélrztárak szcllgáltatásaiľol. szeľvezetéľői,
rrrĹĺkcjdési elveiľől az inteľneterr keľesztĹil (www'pszaf.hu).
- l<iválasztani a legnreg1ělelobb önkéntes nyr-rgclíjpélrztáľt és tagsági.iogviszolryt létesíterri.
A belépćsĺ kör'etőerr. illetve nláľ nreglel,ő tagsági viszolly esetén a záľaclékolt önkéntes
rryugclíipéllztáľi belépési ll1,ilatkozat nlásolaÍat a választott.juttatásokľól szóló nyilatkozat
meIIékletekéľlt ke1l leadni.
A jogosultság keletlĺezését követoen" a rnulrkáitatői hozzájáľtrlás lravolrta. r-rtólag keľĹil
átutalásľa a .j ogosult egyérri szánlálára.

A j uttntĺÍs i gé ny bevéte Ié ne k fe ltéte I ei
A .jogosrrlt önkéntes nytrgdíjpénztári tagsć:'gának igazolása, a pénztár álta| záradékolt
belépési rr1lilu,Lo'u, másolatával.
Anrenlryiberl a ciolgozó egyide1Ĺĺleg több önkélrtes kolcsörlös nyLlgc-lĺ.jpénzI'árnal< tagja. a
nyilatkozatban Í-el kell tĹintetlri alrlrak a pélrztáľrralĺ a lrcr'ćt. alror,á a c1olgozó a bef-lzetést
kéľi.



ó. onkćntes I{ölcsöni)s Egészségpénztĺiľi llltlnkĺÍltatĺji hozłĺiiĺiruĺĺts

A juttatĺis ľövid ismeľtetése
Az olll<éntes lĺölcsönös egészségpénztáľ a táľsacialonlbiztosításĺ ellátásol<at kiegészítő. az
egészseg r'édelllréĺ elćisegítő .jr-rttatásoltat szervezo és ĺ'llranszíl'oző intézlrrétly. rrrely a
lrlaqálrsz'elrrélv tag ľesz'éľe. tagciíibe1izetés ellenében aZ egészségĹigyi .|uttatások
keclr'eznrén),es igénybevételét teszi le lretővé. továLlbá egészségĹiĺr1,i célťr önsegélyezo
.juttatásokat is nyťrjtlrat. A mĹĺkö<Jő. lryílt cilrlĺéntes egészségpénztáľakľól a választást
megelőzoeľl a.jogosultak az inteľnetľol (www.pszaf.hu) szeľezlretnek infoľnrációt.
Az egészségpénztáľak által nyťljtott szolgáltatásokat alapszabályail< taľtalr-nazz-áI<. nrelyek
tobbelĺ l<özött lelretlrelę:
- 91,ógyszeľ és gyógyhatásťl készítlnélryelĺ áľl<iegészítése .
- lĺeľesőképtelelrség esetén l<iesett.|öveclelerrr pótlása. táppélrz kiegészítése.
- Íb_qászati gyógyító-nlegeloző kezelések.
- optikai, szelrrészeti kezelések.
- egyéb táľsaclalombiztosítás által lrerrl fitlalrszíľozott egészségĹigyi ellátások.
- teľnrészetgiló_ĺ]},ászati el látások.
- egészséges é1etmócldal kapcsolatos .j Lrttatások.
- spoľttevékenységgel l<apcsolatos.ilrttatások.
- keľesőképtelelrség esetétr lĺiesett.jövec1elelll pótlása. táppénz l<iegészĺtése.
- gyÓgyászati segéc1eszközöIĺ áľlĺiegészítése'
- péllztáľtag lialála esetén lrátľarrraľadottalĺ táľlrogatása'
A juttatĺis mértéke
A i,álasztható tlaxinrális.juttatás az Sr,ia Ív 70. $ (5) ab) porrtja éľtelmébetr a nindenkoľi
nrirriľná[be ľ 3 )oÁ-a 1ravolrta'
E.juttatás rlálasztásakoľ a lravi nrturlĺ1rltatoillozzá.jáľullás nléľtél<ét rrrincl a 12 ilónapra azotlos
osszegben kell meghatáro'zl^ll 100 Ft-ľa lĺeľekítve.
Az egyes egészségpénzÍárak ktilolrbözo összegbetr hatáľozlratják llreg a lrrinitrráIis tagclíj
rrréľtékét. anrelyet a nyilatkozatbali figyelenrbe kell venrri.
A juttatĺÍs igénybevételének móĘa
Allentrvibclr a 'jogosult nrég nem tagia onkélrtes egészségpélrztáľnak. cle tagsági
jo_eviszonyt l<íluán létesíteni' ezt negteheti a pénztáľi szabályzatba ĺbglalt .jogclsultsági és
koľl áĺozo 1ě ltéte l ek betaľtásálralĺ fi gye l em bevéte lel,el'
A pénzt'áľba töľténő belépés előtt
- szĹikséges tájékozódni az örrkéntes egészségpénzÍáral< szolgáltatásaiľól. szeľvezeÍéró|,

nrĹiködési elveiľől az inteľneterr keľesztĹil (www.pszaf.lrrr).
- kii'álasztalri a legtrregfelelobb ölrkélrtes egészségpé:l1ztáľÍ és tagsági.jogviszol-l1,t létesíterri'
A belepést kovetoen. illetve ľlráľ trreglévo tagsági l'iszony esetén a záradékolt örrkéntes
egészségpéllztári belépési nyilatkozat nrásolatát a választott.jr-rttatásokľól szóló nyilatkozat
rrrellél<leteként kell leacllri.
A .iogosultság keletkezését kovetoeli. a munkáltatői l-lozzájáľulás lravorrta. utilag keľĹil
áttrtalásľa a jogosLrlt egyéni szánlájáľa.

7. Helvi utazdsľa szolgtiló béľlet

A juttatĺÍs rövid ismeľtetćse:
A rrruľllĺáltató a clolgozo válaszÍása esetéĺi a keľetösszeg teľlrére. a lrrttnkába.iáľáshoz havi
helyi r-rtazási béľletet bocsát a táľgylrónap 5. nap.iáig a clolgozó ľelrc'lellĺezéséľe.
A juttatĺÍs mértéke:
Maxiľlruľn az éľvényes lrelyi béľletszelvénl, áľa.
A j uttatĺis igény bevétel e :

A helyi tomegközlekeclési eszl<özol<öll vaIó tltazásra feljogosító béľletszelvélryeket a
nrturlĺáltató eg'v-sé_ĺeselr szeľzi be'
Er' közbelri ĺ1ĺjlrövelĺeclés estébelr az utolsó havi bérlet szelvéľlyt csak aklĺol' szerzi be a
nrunkáltato ^ha az nenr jelenti az éves iĺeľet tťrllépését.



A j utt atĺí s igén.y bevétel é ne k fe ltéte l e
A .iogosrrlt egészségpénzÍál'í tagságának lgazolása. a pénzÍ'ár á|tal záľadékolt belépési
nyilatkozat lrráso latával.
Anlennyit'lell a clolgozó eg.vicleiĹĺleg tobb ölrl<éntes kolcsonös egészségpéllztáľl']ak tag|a. a
lrl,ilatl'oz-'ltball 1cl lĺell tĹilltctlli alrlralĺ a 1lénztáľlrzilĺ a llerct. ahclr,á a clolgozci a beÍlzetést
l<éľi.
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zsą-Ik.. n0l0. számri polgármesteľi utasítás

A telepiilésőľök cafatéľia- juttatásáról

1' Az önkormányzatnál munkaviszonyban foglalkoztatott településőľök tészérę - a

munkavállaIő váIasztása szerint az onkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztára\<ról szóló
1993' évi XCu. törvény 12$ (3) bekezdésére is figyelemmel a szeméIyi
jövedelemađóról szóló 1995. évi CXVII. torvény 70$ (2) bekezđése a) és b), valamint
d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésben felsoľolt juttatásokra bruttó 6.000,-
F tl fó l hő ö s sze gtĺ cafatéria- j uttatást állapítok me g.

Az összeg fedezetet nyújt a juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót

teľhelő kozterhek megfi zetésére is'

Az utasítás Ż0l0'július 1-től visszavonásig érvényes.

Kisújszállás, 2010. július 23.
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a mező őrők ma gántulaj donú gépj áľműveinek használatár a

AmezőőtokÉszére a magántulajdonú gépjĺíľműv ekhasználatát a követk ezők szennt szabźiyozom:

1./ Motoľkeľékpáľ használat

A magĺĺntulajdonú motorkeľéĘárt munkav égzés soľán ľendszeresen használő mezőőrök havonta
elsziímolható km össze gét ezen utasítás I. sztlmumelléklete szerint hatĺíľozom meg.

A kĺiltségelszámolás fe]tétele, hogy a mezőőr útnyilvántartás vęzetésével bizonyítsa a rendszeľes,
hivatal o s haszná|atot, (utas ítás 2 . számu mel l ékl ete) .

Az útnyilvźnturtást a Polgĺĺľmesteri Hivatal Gazdálkodási osztály vezetője igazoljaminden hónap
első mezőő ri eligazításźn.

Költségtérítésként az utnyilvtntartás szerint megtett km, de legfeljebb az utasítźs l. szźlmil
mellékletében meghatźnozott km összegnek megfelelő ellenérték, á motorkerékprár átalány norma
szerinti uzemanyag mennyiségének a f,lgyelembevételével' továbbá 2.-FtkÍn motoľüzemeltetési
k<iltség számolható el.

Az utasítás l. számu mellékletében meghatátozott teljes km akkor számolható el, ha amezőőr ahavi t<jrvényes munkanapot ledolgozta, ennél kevesebb ledolgozott munkanap esetén a km
arányosan kevęsebb összegben számolható el. Helyettesítés _ 

"rábuđ'ág 
- esetén, a helyettesített

mezőőne megállapított km összeg számolható el a helyettesített napok ararryábarl'

A költségelsziímolás a gépjármíi átalány norma és az APEH általkozzétett üzemany ag aruk alapján
töľténik.

2.lF,lszámollás

Az 1./ pontban meghatározott koltségelszámolás alapján
elsziĺmolást kĺivető hónap 6. napjáígkell kifizetni.
TJzemarlyag előlegként havonta felvehető összeget az állandő

az elszĺĺmolt összeget utólag, az

készpénz ellátmányban részestilők
köľéľe kiadott j egy zoi utasítts szabály ozza.

Ezen utasitás 2007. július 1. napján lép hatályba,
Polgáľmesteri utasítás hatály át veszti.

ezzel egyidejtĺleg a 18-1312006. számil

Kisúj szállás, 2007 .június 28.
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7 83t-4 l 2007 . számű Polgáľmesteľi utasítás

1. számú melléklete

S aj át mo to rkerékpáľ hasznáIatának enge dé lyezé s e

2007 'július 1. napjától

Ssz. Név Beosztás
Motoľkeľékpár

használata

Engedélyezett kmlhó

május 0lłől
október 3 1-ig

november 0l-től
ápľiIis 3O-ig

I Kémeri Zoltán mezoor Kisúj szállás külteľület 4.620 2.520

2. oros Kálmán mezőőt
csopvezető Kisúj szállás külterület 4..820 2.720

J. Paľdi József Gyula mezőőr Kisúj szállás külterület 4.620 2.520

4. PálťlLászlő mezoor Kisúj szállás ktilteľtilet 4.620 2.520

5. Végh Jenő mezőor Kisúj szállás külteriilet 4.620 2.520
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7 83l-4 ĺ2007 . számű Polgármesteľi utasítás

2. szálmű melléklete

Km óra á]lása

I]TNYILVANTARTÁs
Gépánnű típusa:
Forga1mi rendszáma.
Üzemaĺyag fogyasztási norma (liter/l00 km)
Alapnorma: A1apnorma átalány:

Felkeresett
ĺiz]eti

parťner(ek)

Megtett kl)ométer

E- Ż50 r- sz. - Nyomell Kft.
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