
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

17/2001 (XII.17.) ÖK rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és  

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról  

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 11/2002. (X.1.) ŐK rendelettel)  

 

 

Almásfüzitő község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§.-ában kapott felhatalmazás 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, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.éví LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében foglaltak 

szerint a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya  

1.§. 

  

(1) E rendelet hatálya Almásfüzitő község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  

(2) A rendelet 6.§.-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg. akik a Hivataltói - illetve a jogelőd 

szervezetétől kerültek nyugállományba.  

(3) A rendelet 2-3.§.-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.  

 

I. Fejezet  

Köztisztviselői juttatások.  

2.§. 

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az alábbi juttatási formákat biztosítja: 

a) visszatérítendő lakásépítési, lakásvásárlási támogatás kamatmentes formában 

b) szociális támogatás:  

- rendkívüli pénzbeli segély, 

- szociális segély  

- beiskolázási támogatás  

- temetési segély  

c) visszatérítendő illetményelőleg,  

d) vissza nem térítendő képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás  

e) vissza nem térítendő üdülési hozzájárulás 

  

Egyéb juttatások 

3.§. 

 

(1) A 2.§. (1) bekezdés a-e.) pontjaiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 

elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a 

hivatal vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályozás megállapítása során figyelembe kell venni a 

következőket:  

a) az üdülési hozzájárulás mértéke naptári évenként az illetményalap 100 %-a.  

b) az üdülési hozzájárulás adott évi konkrét mértékét a képviselő-testület a 

költségvetési rendeletében határozza meg.  



 

II. Fejezet.  

A nyugállományú köztisztviselő részére nyújtható támogatásokra vonatkozó közös 

eljárási szabályok.  

4.§. 

  

(1) A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális 

keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:  

a) eseti szociális segély,  

b) temetési segély,  

c) kedvezményes étkeztetés  

(2) Az érintett a személyi, jövedelmi helyzete igazolására köteles. Az átlagjövedelmet 

egyértelműen igazoló okmányokkal - nyugdíjszelvénnyel, munkáltatói igazolással - 

kell igazolni.  

(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 

köz- tisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, az 

igényjogosultságról szóló döntés előkészítése a Szociális Bizottság hatáskörébe kerül.  

(4) A támogatásról a Bizottság véleményének figyelembevételével a jegyző intézkedik.  

(5) A támogatások folyósításával, kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal 

pénztárosa látja el. 

  

5.§. 

  

(1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki  

a) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,  

b) havi nettó átlagjövedelme (a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagában) 

nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.  

(2) Az eseti szociális segély egy évben maximum 4 alkalommal adható.  

(3) A segély mértéke évenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj kétszeresét.  

(4) A segélyt a támogatás megítélésétől számított 5 munkanapon belül ki kell fizetni.  

 

6.§.  

Temetési segély  

 

(1) Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki közeli hozzátartozója 

eltemettetéséről gondoskodik.  

(2) A temetési segély összege, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese.  

(3) A segély kifizetésére a megállapítást követően 5 munkanapon belül kerül sor.  

 

 

Kedvezményes étkeztetés  

7.§. 

  

(1) Kedvezményes étkeztetésben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő, aki  

a) nyugdíjba vonulását megelőzően legalább 10 évig folyamatosan dolgozott 

Almásfüzitő község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában, illetve annak 

jogelődjénél,  

b) egészségi állapota miatt legalább napi egyszer meleg étkezésről nem tud 

gondoskodni,  



c) havi nettó átlagjövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a kétszeresét.  

(2) A kedvezményes étkeztetés szükség szerinti időtartamra,de maximum egy évre adható.  

(3) A támogatás összegének meghatározásakor az étel költségét, valamint a házhoz 

szállítás esetén a kiszállás költségeit is figyelembe kell venni.  

(4) A támogatás napi összege az étkeztetés számlával igazolt költségeinek 100 %-a.  

(5) A támogatás utólag a kérelem benyújtását követő hónaptól állapítható meg.  

 

 

Záró rendelkezések  

8.§. 

  

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2.§. hatálybalépésének 

napja:  

2001. július 1.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott módon gondoskodik 

  

 

 

Elfogadta a Képviselő-testület 2001. december 12-i ülésén.  

 

 

Rokolya Ferencné s.k.   Fekete Józsefné s.k. 

     polgármester              jegyző  

 

A rendelet kihirdetve: 2001.december 17.  
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