
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

3/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásról 
 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. Évi XXIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. Évi LXIV. Törvény 13. §. (2) 

bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. §. 

 

(1) E rendelet hatálya Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek Körjegyzőségén foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kegyeleti támogatás, azokat a 

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Körjegyzőségtől – illetve jogelőd 

szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

(3) A rendelet rendelkezéseit a főállású polgármesterre és az alpolgármesterre is 

alkalmazni kell. 

 

I. Fejezet 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

2.§. 

 

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, kulturális és 

egészségügyi juttatásokat biztosítja: 

A) Caffetéria juttatás 

B) Lakásépítési és lakásvásárlási támogatások 

C) Szociális támogatások: 

a) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 

b) temetési segély, 

c) szolgáltatások kedvezményes igénybevétele 

D Illetményelőleg, 

E) Képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás 

F)  Egészségügyi juttatás: 

a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása, 

b) képernyő előtti munkavégzéshez minimálisan szükséges szemüveg, kontaktlencse 

készítésének díjához történő hozzájárulás. 

G) Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése 

 

 

 

 



3.§. 

 

(1) Az egyes juttatásokra a Körjegyzőség költségvetésében kell fedezetet biztosítani. 

(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás 

és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző az egységes 

közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 

 

II. Fejezet 

Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 

4. §. 

 

(1)  A nyugállományú köztisztviselő az önkormányzat költségvetési rendeletében 

biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli támogatásban részesülhet: 

a) temetési segély 

(2) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel 

kísérésére, az igényjogosultság megállapításával felmerülő feladatok ellátására a 

körjegyző azt a köztisztviselőt bízza meg (referens), melynek munkaköri feladati 

közé tartozik a szervezet személyügyi feladatainak ellátása. 

 

5. §. 

 

(1) A rendelet 4.§- ában meghatározott támogatás megállapítására kérelem alapján és 

hivatalból is sor kerülhet. 

(2) A kérelem elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a) jövedelmi viszonyokat, 

b) köztisztviselői jogviszony időtartamát, 

c) egyéb körülményeket, pl.: egészségügyi állapot. 

(3) A kérelemről a fenntartó polgármesterek véleményének figyelembevételével a 

körjegyző dönt. 

 

Záró rendelkezések 

6. §. 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti 

Kisbajcs Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007.(II.15.)KR. számú rendelete 

a körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.  

 

Kisbajcs, 2011. február 10. 

 

Kamocsai Sándor                   Burányi Bernadett  

 polgármester       körjegyző 

 

Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. február 11. 

   Burányi Bernadett  

körjegyző 


