Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2001.(X.25.) rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (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. tv. 13 § (2) bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
(1)

E rendelet hatálya Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2)

A rendelet 6 § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg , akik a Hivatalból - illetve jogelőd
szervezetétől - kerültek nyugállományba.

(3)

A rendelet 2-8 §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is
alkalmazni kell.
2.§.

(1)

A juttatásokra , támogatásokra tárgyévben kifizethető keretösszeget a Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben jogcímenként állapítja meg.

(2)

A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés , kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követően beérkezett igényeket
kérelmeket - a temetési segélyek kivételével - el kell utasítani.

(3)

A rendeletben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás
és elszámolás rendjét , valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
I.
Köztisztviselői juttatások, támogatások
3.§.

(1)

A köztisztviselők részére az Önkormányzat a következő szociális juttatásokat
biztosítja:
a.,

a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet,
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b.,
c.,
d.,
e.,
f.,
g.,
h.,

lakhatási , lakásépítési ,- vásárlási támogatás,
albérleti díj hozzájárulás,
családalapítási támogatás,
üdülési hozzájárulás,
szociális támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj , képzési , továbbképzési , nyelvtanulási támogatás.

(2)

A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő jóléti juttatásokat biztosítja:
a.,
önkéntes magánnyugdíj - pénztári tagdíj
b.,
sport- és szabadidős tevékenységek támogatása.

(3)

Az Önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselők részére, orvosi
rendelvényre a szemüvegkészítés költségéhez - vissza nem térítendő - hozzájárulást
biztosít melynek felső határa a köztisztviselői illetményalap 50%-a.

(4)

Az Önkormányzat lakásépítési alapot tart fenn a dolgozók lakáshoz jutásának
támogatására melyet elkülönített számlán kezel.

(5)

A köztisztviselő maximum 150.000,-Ft összegű lakásépítési vagy vásárlási
támogatásra jogosult . Amennyiben a házastárs is e rendelet hatálya alá tartozó
köztisztviselő, úgy ők külön külön részesülhetnek 150.000,-Ft összegű lakásépítési
vagy vásárlási támogatásban.
4.§.

(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. tv. 685. §. b. pontjában meghatározott személyek.

(2)

A temetési segély összege a köztisztviselői illetményalap max. 200%-a. A segély
összegét és feltételeit a jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
5.§.

(1)

A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának esetén
kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozó: lásd 4. §.

(2)

A temetési segély összege a köztisztviselői illetményalap max. 100%-a. A segély
összegét és feltételeit a jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
II.
A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
6.§.
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(1)

A nyugállományú köztisztviselő - a költségvetési rendeletbe évenként biztosított
szociális keret terhére az alábbi pénzbeni és természetbeni támogatásokban
részesülhet:
a.,
b.,
c.,
d.,
e.,
f.,

(2)

eseti szociális segély,
jövedelem - kiegészítés,
temetési segély,
kedvezményes étkeztetés,
kedvezményes üdültetés,
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása , a nyugállományú
köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, az
igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából a jegyző szociális bizottságot (a
továbbiakban Bizottság) hozhat létre.
7.§.

(1)

A rendelet 6.§-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem
alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös
háztartásban élő házastársa, vagy élettársa, illetve gyermeke adhatja be.

(2)

A Bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.

(3)

A 6. § (1) bekezdés a., pontjára benyújtott kérelmek elbírálásakor, illetve
rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
a nyugállományú köztisztviselő 70 éven felüli,
egyedül álló,
10 év helyben letöltött közszolgálati jogviszonya van,
tartósan beteg.

(4)

A kérelmekről - a Bizottság véleményét figyelembe véve - a jegyző dönt.
8.§.
A támogatások folyósításával illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal
Pénzügyi csoportja látja el.
Átmeneti és záró rendelkezések
9.§.

(1)

E rendelet 2001. október 30-án lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel azzal, hogy rendelkezéseit 2001. július 01. napjától kell alkalmazni.

(2)

A 3. §. (1) bekezdés a., c., d., e., f., h., a (3) bekezdés , a 4-5 §. és a 6. § (1) bekezdés
pontjait a 2002. évi költségvetési rendelet elfogadásának napjától kell alkalmazni.
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(3)

Az e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásépítési és vásárlási
támogatásokra a szerződés aláírásakor hatályos jogszabályt kell alkalmazni.

(4)

2001. évben a 2001. évi XXXVI. törvénnyel módosított Ktv által meghatározott
kötelező juttatásokat a törvény szerint , azokat a kötelező juttatásokat, amelyeknek
mértékét az Önkormányzat állapítja meg , illetve az eddig nyújtott nem kötelező
juttatásokat a 2001. évi költségvetésben meghatározott mértékig lehet megállapítani.

(5)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzata 7/2001.(IV.13.) ör. számú a köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről , és az önkormányzatnál
foglalkoztatottak lakásépítési és vásárlási támogatásáról szóló rendelet
köztisztviselőkre vonatkozó részét.

(6)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

Balatonkenese, 2001. október 25.

Kürthy Lajos
polgármester

Beke Tamás
jegyző

