Nagyoroszi Önkormányzat Képviselő – testületének
2/2010. (II.16.) rendelete
a Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról

Nagyoroszi Önkormányzatának Képviselő – testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. §-a, 49/J. §-a és 49/M. §-a
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 a Nagyoroszi – Horpács Községek Körjegyzőségében (továbbiakban:
Körjegyzőség) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2)

A rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Körjegyzőségtől, illetve jogutód szervezetétől –
kerültek nyugállományba.

(3)

A rendelet 2-6. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre és az alpolgármesterre is
alkalmazni kell.

I.
Köztisztviselői juttatások, támogatások
2.§.
A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja:
a) Lakhatási támogatások:
- lakás felújítási (komfortfokozat emelési) költségekhez kölcsön;
- lakás bővítési költségekhez kölcsön.
Lakásépítési támogatás:
- kamatmentes kölcsön;
Lakásvásárlási támogatás:
- kamatmentes kölcsön;
b) Szociális támogatások
- iskolakezdési támogatás
c) Üdülési hozzájárulás

d) Illetményelőleg
e) Melegétkezési támogatás

3.§.
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.
A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
4.§.
(1)

A nyugállományú köztisztviselő az évi költségvetésben biztosított szociális keret terhére az
alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély;
b) temetési segély;

(2)

A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő
szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése a körjegyző feladata, aki referenst bíz meg a
támogatások előkészítésével.

5.§.
(1)

A rendelet 4. §. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet
sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas, illetve
élettársa és gyermeke adhatja be.

(2)

A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) aki legalább 10 évet vagy ezt meghaladó időt volt a körjegyzőségnél köztisztviselő;
b) aki a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezik;
c) aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

(3)

A kérelmekről a körjegyző dönt.

6.§.
A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a pénzügy látja el.

Záró rendelkezések
8.§.
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Körjegyzőségben foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001. (IX.20.) rendelet.

(3)

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.
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polgármester
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körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 16.
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