DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2019. (……) önkormányzati rendelete
a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
(1) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel – Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) köztisztviselői és
közszolgálati ügykezelői, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői (a
továbbiakban együtt: köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.”
(2) A Rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet 3/B. §-ának hatálya a hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati
jogviszonyára terjed ki.”
2. §
A Rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„ 3/B.§ (1) A legalább 35 éve a hivatalban vagy annak jogelődjénél dolgozó köztisztviselő
nyugdíjba vonulásakor „Közszolgálati Életpálya Elismerés” juttatásban részesül, amely
az 1. melléklet szerinti, polgármester és jegyző által aláírt díszoklevélből, továbbá a 2.
melléklet szerinti emlékplakettből és pénzbeli juttatásból áll. A pénzbeli juttatás mértéke
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletben
meghatározott illetményalap tízszerese, melynek kifizetése az érintett fizetési számlájára
történő átutalással történik.
(2) A juttatás abban az esetben is megilleti a köztisztviselőt, amennyiben a jogviszony
megszűnésének időpontjában 365 nap, vagy annál kevesebb hiányzik a 35 év szolgálati
időből.”

3. §
(1) A Rendelet kiegészül az 1. melléklettel az 1. melléklet szerint.
(2) A Rendelet kiegészül a 2. melléklettel a 2. melléklet szerint.
4. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

