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LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2016.(IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, EGÉSZSÉGÜGYI
JUTTATÁSAIRÓL
(egységes szerkezetben a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelettel)

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, és a 237. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatás azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől
kerültek nyugállományba.
(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott juttatások
munkaidő arányosan illetik meg.
Köztisztviselői juttatások
2. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat biztosíthatja:
a) 1lakhatási, lakásépítési,- vásárlási támogatás: A köztisztviselő életkörülményeinek javítsa
céljából lakásvásárláshoz cseréhez, lakásépítéshez, kamatmentes visszatérítendő, illetve vissza
nem térítendő támogatásban részesíthető,
b) családalapítási támogatás: egyösszegű vissza nem térítendő gyermekszületési támogatás
formájában,
c) szociális támogatás: a köztisztviselő ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor
megélhetése veszélyeztetetté válik, rendkívüli szociális támogatásban részesíthető,
d) illetményelőleg: a köztisztviselők – átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében
illetményelőlegben részesíthetők. Az illetményelőleg mértékének felső határa a személyi
jövedelemadó törvényben adómentesnek elfogadott összeg. Az illetményelőleget 6 hónap
alatt havi egyenlő részletekben köteles a köztisztviselő visszafizetni,
e) temetési segély: a közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó köztisztviselő temetési
segélyben részesíthető,
f) képzési, továbbképzési támogatás: a köztisztviselő a nem munkáltató által előírt iskolai
képzéssel kapcsolatos igazolt költségének 40 %-áig terjedő támogatásban részesíthető,
amennyiben a képzéssel szerzett végzettség a munkáltató számára hasznosítható. A támogatás
feltétele a tanulmányi szerződés megkötése,
g) szemüveg vásárlásához támogatás: a képernyő előtt munkát végző köztisztviselő kétévente
szemüveg-készítési támogatásban részesíthető.
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3.§
(1) A köztisztviselő a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott mérték figyelembevételével évente 12 000 Ft összegű bankszámlahozzájárulásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére tárgyév végén egy összegben
november 30. napjáig - amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony
megszűnésekor, időarányosan – folyószámlára történő utalással kerül sor.
A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok
4.§ (1) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel eseti szociális
támogatásban részesíthető.
(2) Eseti szociális támogatás annak a nyugdíjas köztisztviselőnek nyújtható, akinek havi
átlagjövedelme (legalább hat hónap átlagában) nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj kétszeresét, és átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben
került, vagy időszakos létfenntartási gondokkal küzd.
(3) A támogatás megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmet az érintett
köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa, és gyermeke
adhatja be.
(4) Az eseti szociális támogatás egy évben ugyanannak a nyugdíjasnak 3 alkalommal adható.
(5) A támogatást a támogatás megítélésétől számított 5 napon belül közvetlenül a
házipénztárból készpénzben, vagy a kérelmező kérésére postai utalvány utján kell kifizetni.
(6) A támogatásra való jogosultságot a jegyző e rendelet alapján állapítja meg.

A juttatások, és a támogatások fedezete
5.§ (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a
képviselőtestület a költségvetési rendeletében egy összegben állapítja meg.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati
Szabályzatban állapítja meg.
(3) Ha adott költségvetési évre a képviselőtestület a juttatásokra előirányzatot nem állapított
meg, vagy a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a
jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési
rendelete módosításával tehet eleget.
(4) A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások, és támogatások fedezetéül
szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet tervezetben való megalapozott reális igényekhez
igazodó szerepeltetéséért, valamint a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.
A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
6.§ (1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott módon,
valamint a Közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.
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(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket –
nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani
(3) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a – 6. § (2) bekezdésében
meghatározott - nyilvántartásban már szereplő igényeket.
(4) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
Záró rendelkezések
7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet 3. §-ának
rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Körjegyzőség köztisztviselőinek szociális jóléti, kulturális egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.31.)
önkormányzati rendelet, a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelet, a
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet.
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