ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6./2010.(III.19). rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott
felhatalmazás és a Ktv. 44/A. § (1)-(3) bekezdése, 49/H. §-a, 49/J. §-a alapján, figyelemmel a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§. (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Arnót község Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ( a továbbiakban:
köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg.
(2) A rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd
szervezetétől – kerültek nyugállományba.
(3) A rendelet 2-4. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester tekintetében is alkalmazni kell, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi
LXIV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
I.
KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK
2. §
(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő Cafeteria juttatások igénybevételét
teszi lehetővé:
a.) Melegétel utalvány
b.) Haláleseti kockázati biztosítás
c.) Internet hozzájárulás
d.) Iskolakezdési utalvány
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e.) Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás
f.) Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
g.) Üdülési csekk

(2 A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti egészségügyi
juttatások igénybevételét teszi lehetővé:
- Szociális támogatások:
- eseti szociális segély
- temetési segély
- Illetményelőleg
- Képzési, továbbképzési támogatás
- Gyógyszemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem
térítendő – hozzájárulás.
- Köztisztviselői lakásépítéséhez, vásárláshoz hitelintézettől igényelt állami
kezességvállalás
3. §
(1) A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
(2) A rendelet 2. §-ában foglalt juttatások fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.
II.
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS
4. §
(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye
mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

10 %-ának megfelelő

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
III.
NYUGÁLLOMÁNYÚ KÖZTISZTVISELŐK TÁMOGATÁSA
5. §
(1) A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján a
költségvetési rendeletben megállapított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli
támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély;
b) temetési segély.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét a
munkáltatói jogkört gyakorló jegyző állapítja meg az egységes Közszolgálati
szabályzatban.
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IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) E rendelet 2010. március 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01.
napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében a (köztisztviselők jogállásáról
szóló törvény (Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a munkavégzéséről, a munka és
pihenőidőről és egyéb juttatásokról szóló többször módosított 5/2000(IV.19) rendelet, a
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális
és kegyeleti támogatásairól szóló többször módosított 14./2001(X.31) számú rendelete,
valamint
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 14/2004.(XI.11.) rendelet.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kelt: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. március 18 napján
megtartott testületi ülésén.
Kolenkó Gábor sk.
Polgármester

Farkas Lászlóné sk.
jegyző

Kihirdetve: Arnót, 2010. március 19.-én
Farkas Lászlóné
jegyző
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