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Nagylók  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

7 /2010. (IV.27)  önkormányzati rendelete 

 

A körjegyzőségnél foglalkoztatott  

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról 
 

 

Nagylók  Község Önkormányzat Képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 

44/A. §-a, 49/H. §-a, 49/J. §-a alapján  a következőket rendeli el  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) E rendelet hatálya Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőségénél  (a továbbiakban: 

Körjegyzőség) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: 

köztisztviselő) terjed ki. 

(2) A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a    

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Körjegyzőség, - illetve jogelőd 

szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

(3) A rendelet 5-9. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő 

polgármesterre is alkalmazni kell.  

 

2.  Cafetéria juttatás és illetménykiegészítés 

 

2.§ (1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A juttatásokra és 

a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselőtestület a költségvetési 

rendeletében  állapítja meg. 

(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a jelen rendelet, 

és A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a körjegyző 

a Közszolgálati Szabályzatban „Cafeteria” címszó alatt határozza meg. 

(3) Jelen rendeletben szabályozott szociális és kegyeleti támogatások céljára adott évben 

fordítható keretöszeget a  Képviselő-testület a Körjegyzőség éves költségvetésében határozza 

meg. (szociális keret). A szociális keret konkrét támogatási formák szerinti megoszlását a 

Közszolgálati Szabályzatban a körjegyző állapítja meg. 

 

3.§  (1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a közszolgálati sza-

bályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelem beérkezésének sorrend-

jében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket el kell utasítani. 

(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 

 

4.§ Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsőfokú, valamint középiskolai 

végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény  10 %-a. 

 

3. Köztisztviselői juttatások, támogatások 

 

5.§ (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális és jóléti juttatásokat 

biztosítja: 

       a.) Illetményelőleg 

       b.) Tanulmányi támogatás 
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       c.) Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás 

 d.) Szociális támogatás –  rendkívüli szociális támogatás, temetési segély, kegyeleti 

gondoskodás. 

 (2) A rendelet 5.§. (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az el-

bírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző a Közszolgálati 

Szabályzatban állapítja meg. 

 

6.§.(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a 

köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 

meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 685. § b.) pontjában meghatározott személyek. 

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, 

kérelmére temetési segély illeti meg. 

(3) A temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 5 %-a, max. 10.000,-Ft, 

amelynek kifizetését a körjegyző engedélyezi. 

 

7.§ (1) A Képviselő-testület lakásépítésre, vásárlásra vagy felújításra személyenként 

maximum a munkálatokról csatolandó költségvetési összeg 50%-át , maximum 70.000 Ft-ot 

meg nem haladó összegű kamatmentes, visszatérítendő  munkáltatói kölcsönt biztosít. 

 

4. A  nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok 

 

8. §  (1) A nyugállományú köztisztviselő a Ktv 49/J. (2) bekezdésére figyelemmel a 

mindenkori költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére pénzbeli vagy  

természetbeni támogatásként temetési segélyben  részesülhet: 

(2) A temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 5 %-a, max. 10.000,-Ft, 

amelynek kifizetését a körjegyző engedélyezi.  

 

9. § (1) A rendelet 8. §-ban foglalt támogatás megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A 

kérelmet az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élet-társa 

és gyermeke adhatja be.  

(2) A kérelmekről a személyzeti feladatot ellátó köztisztviselő előterjesztése alapján a 

körjegyző dönt. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

10. §.   (1) E rendelet  kihirdetés napját követő napon lép hatályba,  

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  Nagylók Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.01.) önkormányzati rendelet. 

 

 

        Tóth  József            Gálné Papp Erika 

        polgármester             körjegyző 

 

ZÁRADÉK: 

 

A rendelet 2010. április  27-én  kihirdetésre került. 

Nagylók, 2010. április 27.                                                               Gálné Papp Erika 

                       körjegyző 

 


