23/2001. (X.17.) Ök. sz. rendelet
a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
23/2001. (X.17.) Ök. sz. rendelete
a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának, 44/A § (1) bekezdésének, 46. § (5)
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. §
(1) 1 E rendelet hatálya a polgármesteri hivatal közszolgálati jogviszonyban álló, valamint
egyes rendelkezései a nyugállományban álló köztisztviselőire, illetve ügykezelőire terjed
ki. (2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre e rendelet hatálya akkor
terjed ki, ha arról e rendelet kifejezetten rendelkezik.
(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.
II. fejezet
Az illetménykiegészítés
2. § 2
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke egységesen a
köztisztviselő alapilletményének 10 %-os mértékének megfelelő összegű
illetménykiegészítés.
A vezetői pótlék
3. §
A Polgármesteri Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzat 29. § (2) bekezdése szerinti
csoportvezetőt vezetői pótlék illeti meg, melynek mértéke alapilletményének 10%-a.
III. fejezet
Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások
4. §
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Módosította a 28/2003./X.29./ számú önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2003. július 1-től.
Módosította a 28/2003./X.29./ számú önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2004. január 1-től.
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Lakásépítés és –vásárlás támogatása
(1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából – a külön erre a célra létrehozott
alapból - lakásvásárláshoz, cseréhez, lakásépítéshez vagy bővítéshez, lakótelek vásárláshoz
(továbbiakban: lakásépítés) kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthető.
(2) A tárgyévi támogatás fedezetét a képviselőtestület a költségvetési rendeletben határozza
meg, amelynek forrása a korábban kifizetett támogatások visszafizetése, a létrehozott alap
előző évi maradványa, illetve költségvetési támogatás.
5. §
Albérleti díj
A köztisztviselő kérelmére albérleti díj hozzájárulásban részesíthető.
6. §
Családalapítási támogatás
A köztisztviselő első házasságkötés, gyermek születése alkalmából családalapítási
támogatásban részesíthető.
7. §
Illetményelőleg
A köztisztviselők átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben
részesíthetők.
8. §
Szociális támogatások
A köztisztviselő alap-, közép- és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke
(i) után beiskolázási támogatásban részesíthető.
9. §
A köztisztviselő, ha olyan őt közvetlenül érintő rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor
megélhetése veszélyeztetetté válik szociális támogatásban részesíthető.
10. §
Kegyeleti gondoskodás
(1) Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben
a az önkormányzat a jegyző alkalmankénti előterjesztésére átvállalja.
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11. §
A köztisztviselő számára a Ptk. 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén
temetési segély adható.
12. §
Önkéntes nyugdíjpénztári tagság díjához való hozzájárulás
A köztisztviselő önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díjához támogatásra jogosult.
12/A. § 3
Életbiztosítás kötése
A köztisztviselő és a polgármester részére életbiztosítási szerződés köthető, amelynek
kedvezményezettje a köztisztviselők vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal, a polgármester
vonatkozásában Lakitelek Önkormányzata.
13. §
Tanulmányi ösztöndíj és támogatás
(1) A köztisztviselő az önkormányzat céljainak megfelelő tanulmányainak folytatása esetén
képzési, továbbképzési támogatásban részesíthető.
(2) A köztisztviselővel az (1) bekezdésben foglalt céloknak megfelelően tanulmányi
szerződés köthető.
14. §
A nyugállományú köztisztviselőt megillető szociális és kegyeleti támogatások
A nyugállományú köztisztviselő a Ktv. 49/J § (2) bekezdése szerinti keret terhére az e
rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szociális támogatásban és a 11. § (1) bekezdése szerinti
temetési segélyben, továbbá természetbeni juttatásként élelmiszervásárlási utalványban
részesíthető.
IV. fejezet
Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai
15. §
A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal
köztisztviselői jutalomban részesíthetők.
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V. fejezet
Vegyes és átmeneti rendelkezések
16. §
(1) A rendelet III. fejezetében foglalt Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások,
szociális és kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét,
valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(2) Az e rendelet 5-13 §-ában és 14. §-ában szabályozott juttatások a polgármestert is
megilletik. A juttatásokkal kapcsolatos munkáltatói jogköröket a polgármester
vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.
(3) A 4. § szerinti alaphoz a képviselőtestület 2002 éves költségvetésben a Polgármesteri
Hivatal munkabér-előirányzat 1 %-os mértékének megfelelő előirányzatot biztosít.
(4) Az 5-15. § szerinti juttatások és támogatások fedezetére az önkormányzat éves
költségvetésében a Polgármesteri Hivatal munkabér előirányzata 6 %-os mértékének
megfelelő előirányzatot biztosít.
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(5) A rendelet 2. és 3. §.-ának szabályai (illetménykiegészítés és illetménypótlék) 2003.
január 1-én lépnek hatályba és 2003. december 31-én hatályukat veszítik. Az
illetménykiegészítésre és vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezések következő évre vonatkozó
érvényesítését a Képviselő-testület minden év október 31-ig megvizsgálja és dönt e rendelet
értelemszerű módosításáról.
(6) A rendelet szabályai – a 2. és a 3. § kivételével - a rendelet kihirdetése napján lépnek
hatályba, e rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni.
(7) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában dolgozó köztisztviselők egyéb juttatásainak szabályozásáról szóló 20/1993. (XI.
11.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
Lakitelek, 2001. október 16

Anka Balázs sk.
polgármester
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Orbán Csaba sk.
jegyző

Módosította a 29/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2003. január 1-től.

