Vásárosdombó község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2001.(XI.30.) számú rendelete
a Körjegyzőségi Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
jogviszonyának egyes kérdéseiről
Vásárosdombó község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ban, a Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 46.§. (5) bekezdésének b) pontjában,
a 44/A.§. (1)-(3) és (5) bekezdésében, valamint a 4.§-ában kapott felhatalmazás
alapján és a Ktv. 49/H.§-a, 49/J.§-a és 49/M.§-a alapján, figyelemmel a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§. (2) bekezdésére
is, az alábbi rendeletet alkotja.
Bevezető rendelkezés
1.§.
(1)
(2)
(3)

E rendelet hatálya a Vásárosdombói Körjegyzőség Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
A rendelet 5.§. (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások
azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, a a Hivatalból –
illetve jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba.
A rendelet 2-8.§-aiban meghatározott szabályokat a főállású
polgármesterek tekintetében is alkalmazni kell.
I.
fejezet
Köztisztviselői juttatások, támogatások
2.§.

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális, kulturális és
egészségügyi juttatásokat biztosítja:
Szociális juttatások:
a. családalapítási támogatás: - egyösszegű vissza nem térítendő –
gyermekszülési támogatás
b. illetményelőleg
c. üdülési hozzájárulás
d. szociális támogatás
- rendkívüli pénzbeni szociális segély
- beiskolázási támogatás
e. temetési segély
f. tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

Egészségügyi juttatás:
- számítógéppel
dolgozó
köztisztviselő
részére
(kontaktlencse) készítésének díjához hozzájárulás

szemüveg

Sport- és szabadidős tevékenység támogatása
(2) A rendelet 2.§. (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét,
feltételeit, elbírálás és elszámolás rendjét a körjegyző az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(3) A juttatásokra, támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a
képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.
3.§.
(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót,
amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává,
kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§. b) pontjában
meghatározott személyek.
(2) A temetési segély összege a mindenkori illetményalappal azonos, amelynek
kifizetését a körjegyző engedélyezi.
4.§.
(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának
halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.
(2) A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 50%-a, melynek
kifizetését a körjegyző engedélyezi.
II.
fejezet
Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
5.§.
A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli támogatásban részesíthető.
Támogatási formák:
- eseti szociális segély
- temetési segély
A nyugállományú köztisztviselők részére kifizethető keretösszeget a
képviselőtestület a költségvetési rendeletében határozza meg.
6.§.

(1) A rendelet 5.§-ban foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján
kerülhet sor. A kérelmeket az érintett nyugállományú köztisztviselő vagy a
vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.
(2) A körjegyző hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.
(3) A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsoroláskor elsősorban az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:
- közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő
- nyugállományú köztisztviselővel közös háztartásban élők
jövedelmi viszonya.
(4) A kérelmekről a körjegyző dönt.
7.§.
(1) A nyugállományú köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli
hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg,
melynek összege: a mindenkori illetményalap 50%-a. Kifizetését a
körjegyző engedélyezi.
8.§.
A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a
pénzügyi csoport látja el.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendeletr kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2001.
július 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti s Köztisztviselőkről
szóló 9/2000.(XII.3.) számú rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a Szervezeti És Működési
Szabályzatban meghatározott módon.
Vásárosdombó, 2001. november 28.
Farkas István s.k.
polgármester
Kihirdetve: Vásárosdombó, 2001. november 30.
Jónás István s.k.
körjegyző

Jónás István s.k.
körjegyző

