8/2001. (XII.10.) sz. RENDELETE
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról.
Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában
kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/ H, 49/J és 49/M §-ai alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1.§. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a Dörgicse és Vászoly Községek
Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) tisztviselőire.
/2/ A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes
munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket
munkaidő arányosan illetik meg.
/3/ Ahol a rendelet nyugállományú köztisztviselők vonatkozásában
állapít meg támogatásokat, ott azokat a köztisztviselőket kell érteni
akik a Körjegyzőségtől, illetve jogelőd szervezetétől kerültek
nyugállományba.

II. fejezet
A juttatások és támogatások fedezete
2.§./1/ A juttatások és támogatások adott évben kifizethető keretösszegét,
(továbbiakban: keretösszeg) a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében állapítja meg.
A keretösszeget juttatásonként illetve külön-külön is meg kell
állapítani.
/2/ A nyugdíjas köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása
fedezetét (továbbiakban: szociális keret) a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében állapítja meg. A szociális keret más célra
nem használható fel és nem csoportosítható át.
/3/ Ha adott évre a képviselő-testület keretösszeget és szociális keretet
nem állapít meg, vagy az előirányzat kevésnek bizonyul a
körjegyző év közben pótelőirányzatot kérhet amelynek

elfogadásáról a képviselő-testület
módosításával tehet eleget.
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/4/ A keretösszegre és a szociális keret
felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
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3.§./1/ A keretösszegre a reális igényeket figyelembe véve a körjegyző tesz
javaslatot.
/2/ A jóváhagyott előirányzat szerinti gazdálkodásért a körjegyző a
felelős.
/3/ A keretösszeg e rendelet előírásai szerint a Közszolgálati
Szabályzatban meghatározott módon használható fel.
/4/ Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített
nyilvántartást kell vezetni, amelyről a körjegyző gondoskodik.
4.§./1/ A körjegyző köteles
- a foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetét folyamatosan
figyelemmel kísérni,
- az egyes juttatásokra való jogosultságát megállapítani,
- a megítélt juttatásokat folyósítani.
/2/ A körjegyző a nyugállományú köztisztviselők ügyeinek intézésére
referenst bízhat meg.
A körjegyző köteles
- a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos
figyelemmel kisérésére a referens útján,
- a szociális és kegyeleti támogatásra való jogosultságot
megállapítani,
- a megítélt támogatásokat folyósítani,
- referens útján nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat és
folyamatos kapcsolatot tartani a gondozottakkal.

III. fejezet
Köztisztviselői juttatások
5.§./1/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális
juttatásokat biztosítja:
a./ Rendkívüli pénzbeni szociális segély
b./ Illetményelőleg
c./ Tanulmányi támogatás
/2/ A köztisztviselő részére az önkormányzat vissza nem térítendő
egészségügyi támogatást nyújt:
a./ Szemüveg készítés díjához
b./ Fogászati kezelés díjához
/3/ A köztisztviselőt a Ptk. 685.§.-ában felsorolt közeli hozzátartozója
halála esetén temetési segély illeti meg.
A segély összegét évenként a képviselő-testület állapítja meg,
kifizetését a körjegyző engedélyezi.
6.§.

A rendelet 5.§./1/, /2/ bekezdésében meghatározott juttatások
mértékét, feltételeit, az elbírálás, a folyósítás, a visszatérítés
szabályait a körjegyző az egységes Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.

IV. fejezet
A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok
7.§./1/ A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel,
rászorultság alapján a következő támogatásban részesülhet.
a./ Rendkívüli szociális segély
b./ Kedvezményes étkeztetés
c./ Temetési segély
/2/ A támogatás megállapítása kérelemre, vagy a munkaügyi referens
kezdeményezésére történik. A körjegyző hivatalból is
megállapíthatja a támogatást.
/3/ Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyzete igazolására, ha
a támogatás feltételeinek megállapításához a szükséges. Ha az
érintett a jövedelmi állapotát nem igazolja a támogatás nem
folyósítható.

V. Záró rendelkezések
8.§./1/ Ez a rendelet 2001. december 10-én lép hatályba, azzal, hogy
rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1997.(II.21.) sz.
rendelettel módosított 6/95. ÖK sz. rendelet a hatályát veszti.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Dörgicse, 2001. november 28.
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