
 

Kaskantyú Község Önkormányzatának 

7/2001. (X. 31.) sz. rendelete 

 

az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 

 

 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának felhatalmazása alapján – 

figyelemmel a Ktv. 49/H. és 49//J. §-ára, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994 évi LXIV. törvény 

13.§-ának (1) bekezdésére - az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya a Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a 

továbbiakban: hivatal) köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a 

nyugállományú köztisztviselőire terjed ki. Nyugállományú köztisztviselő az aki a 

hivataltól, illetve annak jogelőd szervezetétől került nyugállományba. 

 

(2) A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő 

arányosan kell alkalmazni. 

 

(3) A rendelet 2.- 4.§-aiban foglalt rendelkezéseket a Kaskantyú Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: önkormányzat) főállású polgármesterére is alkalmazni kell. 

 

 

II. Fejezet 

 

Köztisztviselői juttatások 

 

2.§. 

 

A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: 

a) üdülési hozzájárulás 

b) szociális támogatás 

- rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 

- beiskolázási támogatás, 

- temetési segély, 

c) illetményelőleg. 

 

 

 



3.§. 

 

Az önkormányzat a köztisztviselő részére az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagságához 

támogatást biztosít. 

 

4.§. 

 

Az önkormányzat a hivatal céljainak megfelelő tanulmányai folytatása esetén képzési 

továbbképzési támogatást biztosít. 

 

 

III. Fejezet 

 

A nyugállományú köztisztviselők támogatása 

 

5.§. 

 

(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 

pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 

 

(2) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:  

a) eseti szociális segély, 

b) temetési segély, 

c) kedvezményes étkeztetés. 

 

(3) Az igényjogosultság megállapításáról és a támogatás folyósításáról a jegyző – a 

nyugállományú köztisztviselő szociális helyzete javításának elősegítésével és a velük való 

kapcsolattartással foglalkozó referens közreműködésével – gondoskodik. 

 

 

IV. Fejezet 

 

A juttatások és a támogatások fedezete 

 

6.§. 

 

(1) A juttatásokra és támogatásokra az adott évben felhasználható keretösszegeket a 

képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

(2) A köztisztviselői juttatásokra szolgáló költségvetési fedezet a mindenkori költségvetés 

lehetőségeinek, valamint a helyi érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás 

figyelembevételével állapítható meg. 

 

(3) A nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására a mindenkori éves 

költségvetésben szociális keretet kell biztosítani, melyből az 5. §. szerinti támogatások 

nyújthatók. Az ily módon biztosított szociális keret más célra nem használható fel és nem 

csoportosítható át. 

 



(4) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználhatatlansága miatt keletkező 

pénzmaradvány a következő évben a képviselő-testület döntése alapján használható fel az 

e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra. 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba, de 

rendelkezéseit 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet 2.§-a és a 4-5 §-ának rendelkezései 2002. január 1-jén lépnek hatályba. 

 

(3) E rendeletben foglalt juttatások és támogatások folyósításának részletes szabályait a 

jegyző Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 

(4) A rendeletnek a főállású polgármesterre kiterjesztett rendelkezései tekintetében a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját megillető jogosítványokat a Közszolgálati Szabályzat 

keretei között a képviselő-testület Ügyrendi bizottsága, a jegyző esetében pedig a 

polgármester gyakorolja. 

 

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők részére nyújtott 

nyugdíjpénztári munkáltató hozzájárulásról szóló 4/1997.(V.1.) Ktr. számú rendelet. 

 

 

 

 

 

         (:Dózsa Péter:)      (:Filus Jánosné:) 

           polgármester           jegyző 


