Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti
támogatásairól
Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szólótöbbször módosított 1992. évi XXIII. törvény 4.§. alapján a köztisztviselők szociális és
kegyeleti támogatásairól az alábbi rendelet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Telki Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
aktívan foglalkoztatott köztisztviselőkre a rendelet I. részében szabályozottak
szerint.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Telki Polgármesteri Hivatalban a nyugdíjba vonulást
közvetlenül megelőzően, legalább 5 évig közszolgálati jogviszonyban lévő
nyugdíjas volt köztisztviselőkre rendelet II. részében szabályozottak szerint

I.
Az aktív közszolgálati jogviszonyban lévő köztisztviselők juttatásai
2.§.
Juttatások és támogatások fedezete
A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszegeket a
képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében állapítja meg.
3.§.
A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a közszolgálati szabályzatban meghatározott
módon kell felhasználni.
4.§.
A köztisztviselők részére biztosított juttatások
( 1) A köztisztviselők részére biztosított szociális, jóléti juttatások:
a.) szociális támogatás
b.) illetményelőleg
c.) temetési támogatás
d.) öregségi nyugdíjba vonuló köztisztviselő jutalmazása

e.) munkaruha juttatás
f.) jutalom
g.) céljuttatás
h. közszolgálati emlékérem
( 2) A köztisztviselők részére biztosított egészségügyi juttatás:
-szemüveg, kontaktlencse készítésének díjához történő hozzájárulás,
( 3) A köztisztviselők részére biztosított kulturális juttatás:
- tanulmányi és képzési támogatást
(4) A rendelet 4.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
II.
5.§.
A nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó szabályok
(1) Az a nyugállományú köztisztviselő, aki a Telki Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal állományában, nyugállományba vonulását közvetlenül
megelőzően legalább 5 év folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik,
szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni
támogatásban részesíthető.
(2) A nyugállományú köztisztviselő részére járó támogatási formák:
a) eseti szociális segély
b) temetési segély
(3) A szociális támogatások elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. A
kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni.
Eseti szociális segély
7.§.
(1) Kérelmére, eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd. (pl. lakásfenntartással kapcsolatos nagyarányú
kiadások, egészségügyi állapottal kapcsolatos kiadások) és jelen §. (4)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az eseti segély egy évben két alkalommal adható.
(3) Az eseti segély mértéke: 10.000-20.000 Ft.
(4) Ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj kétszeresét az eseti segély mértéke: 20.000.- Ft, ha az egy főre

jutó jövedelem ezt az összeget meghaladja, de nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj háromszorosát az eseti szociális segély összege 10.000.- Ft.
Temetési segély
Nyugállományú köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén
8.§.
(1) A nyugállományú köztisztviselőt a vele közös háztartásban együtt élt közeli
hozzátartozója halála esetén – kérelmére - temetési segély illeti meg.
(2) A temetési segély összege 50.000.- Ft
Temetési segély
Nyugállományú köztisztviselő halála esetén
9.§.
(1) A nyugállományú köztisztviselő halála esetén az eltemetéséről gondoskodó közeli
hozzátartozója részére, illetve, ha ilyen nincs, az eltemettetéséről gondoskodó más
személy részére - kérelem esetén - temetési segély állapítható meg.
(2) A temetési segély összege: 50.000.- Ft.
10.§.
A 7.§. és 8.§. vonatkozásában közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§. b,) pontjában meghatározott
személyek.
III.
Záró rendelkezések
11.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
20/2001.(12. 11.) számú önkormányzati rendelet.
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