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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

E L Ő S Z Ó
2012. március 1-jétől hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló új, 2011. évi
CXCIX. törvény, amely hatálya kiterjed a polgármesteri hivatalok köztisztviselőjének és
közszolgálati ügykezelőjének jogviszonyára is.
A képviselő-testület részére az új törvény is ad felhatalmazást arra, hogy – a törvény keretei
között – rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat,
szociális és kegyeleti támogatásokat, azzal, hogy a juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője, a jegyző
állapítja meg.
A kiadvány az új törvénynek megfelelően került összeállításra, mely segíti a rendelet
elkészítését, felülvizsgálatát.
Bízunk abban, hogy törekvésünk célját Önök - felhasználók - is megértik, és ezzel
hozzájárulhatunk, hozzájárulunk munkájuk megkönnyítéséhez.

a Szerzők

Rendelet-minta az önkormányzati juttatásokról

............................. Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E rendelet hatálya .............................. Önkormányzat Képviselő-testületének
Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ( a
továbbiakban együtt: köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd szervezetétől
– kerültek nyugállományba a testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 152. § (4) bekezdésben meghatározottak fennállása esetén.
(3) A rendelet §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester (alpolgármester) tekintetében is alkalmazni kell
2. KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK
2. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatások
igénybevételét teszi lehetővé:
a) kamatmentes lakástámogatás, ezen belül
aa) lakásépítési kölcsön,
ab) lakásvásárlási kölcsön,
ac) lakótelek vásárlási kölcsön,
ad) lakáskorszerűsítési kölcsön,
ae) albérleti díj hozzájárulás,
b) családalapítási támogatás, ezen belül
ba) házasságkötési támogatás,
bb) szülési segély,
c) szociális támogatások
ca) eseti szociális segély,
cb) beiskolázási segély,
cc) temetési segély,
d) illetményelőleg,
e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
(3) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő kulturális juttatások igénybevételét
teszi lehetővé:
a) önkormányzati fenntartású kulturális, közművelődési intézmények kedvezményes
igénybevétele,
b) … (a képviselő-testület döntése szerinti kulturális juttatás)
3. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
………………. Önkormányzat
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12. § A jegyző a Hivatal köztisztviselőit érintő szociális és kegyeleti támogatással összefüggő
intézkedést csak a bizottság véleményének kikérése után hozhat. A jegyzőnek a Bizottság
javaslatától, véleményétől eltérő pénzbeli vagy természetbeli támogatásáról szóló döntését
indokolnia kell.
13. § A bizottsági tagság a meghatározott időtartam lejártával, a közszolgálati jogviszony
megszűnésével, lemondással illetőleg visszahívással szűnhet meg. A tag bármikor lemondhat
tagsági viszonyáról amennyiben egészségügyi vagy egyéb okból nem tudja ellátni teendőit. A
tag lemondási ideje 15 nap, majd ezt követően 30 napon belül a megüresedett hely betöltése a
4. pont szerint történik. A delegált tag abban az esetben hívható vissza, ha a választásra
jogosult köztisztviselők többsége azt írásban kéri. A Bizottság a visszahívást követően a
tagsági viszony megszüntetéséről dönt, a jegyző pedig 30 napon belül új bizottsági tagot jelöl
ki.
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) E rendelet 201… .................. ..... lép hatályba.
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a .............................................
szóló ....... / ....... (......) ............ önkormányzati rendelet.
(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző/főjegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott módon gondoskodik.

Dátum: .................................., 201… ...................... ....

.......................................

.......................................
jegyző

polgármester

………………. Önkormányzat
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