
      Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
3/2010. (II.19.) rendelete

a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás, és a Ktv. 44/A. §-
a, 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. tv.
13. § (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet hatálya Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri
Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 6. §-ban meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd szervezetétől – kerültek
nyugállományba.

(3) A rendelet 2-6. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármesterre is alkalmazni kell. 

(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

2. §

(1) A köztisztviselő részére a következő szociális juttatások állapíthatók kérelem alapján meg:
a) Szociális támogatás

- rendkívüli ( eseti) pénzbeli szociális segély
- beiskolázási támogatás

b) illetményelőleg
c) temetési segély.

(2) A köztisztviselő részére a kulturális juttatások körében biztosítható az egyes
önkormányzati fenntartású intézményekben tartandó rendezvények látogatására szolgáló
kedvezményes belépőjegy .
(3) A köztisztviselő tanulmányi ösztöndíjban, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási
támogatásban részesülhet.
(4) A köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként biztosítható a szemüveg ( kontaklencse)
készítésének díjához történő vissza nem térítendő hozzájárulás.
(5) A köztisztviselő részére egyéb juttattásként a Ktv. 49/F §.-ben meghatározott cafeteria
juttatást biztosítja a képviselő- testület.



(6) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket (a keretösszeg
megállapításához elengedhetetlen szorzó mértékét) a Képviselő-testület a költségvetési
rendeletében állapítja meg.

(7) A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön is megállapítható.

(8) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület:
a) juttatásokra illetve támogatásonként előirányzatot nem állapít meg, vagy
b) a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul,

a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a
költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

(9) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a
következő évben a Képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és
arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra. 

(10) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni. 
A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el
kell utasítani.

(11) Ha év közben a Képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül
pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a
nyilvántartásban már szereplő igényeket.

(12)Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(13)A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Jegyző és a
Pénzügyi Ügyintéző látja el.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

3. §

(1)  Az Önkormányzat a hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők
részére 10 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(2) Az Önkormányzat a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a 4. § (2)
bekezdésében foglaltak esetében a „Cafeteria” keretein belül kifizethető keretösszegeket a
Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg. A megjelölt
bekezdéseken belül a köztisztviselő jogosult a támogatás formájának kiválasztására.

4. §

(1) A 2.§. bekezdésében jelzett temetési segély megilleti az elhunyt köztisztviselő közeli  
hozzátartozóját - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat
halottjává. Ezen esetben a hozzátartozót, kérelmére temetési segély illeti meg. 
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(2) A  temetési segély megilleti a köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén. Ezen 
esetben a Köztisztviselőt kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak
minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685 § b.) pontjában
meghatározott személyek.

(3) A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi, amennyiben a Képviselő-testület
kölségvetési rendeletében erre a célra keretet határozott meg.

5. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

6. §

(1) A nyugállományú köztisztviselő a Ktv. 49/J. § (2) bekezdésére figyelemmel a mindenkori
költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és
természetbeni támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély
b) temetési segély

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A
kérelmeket az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve
élettársa, vagy gyermeke írásban adhatja be. 

(3) A kérelmek elbírálásakor elsődlegesen az anyagi és szociális körülményeket kell
figyelembe venni. A nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének figyelemmel
kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése a szociális ügyintéző feladata. 

(4) A kérelmek elbírálásakor az érintett személy kötelezhető jövedelmi helyzetének
igazolására, ha az adott támogatási forma megítéléséhez az szükséges.

(5) A temetési segély kifizetéséről – a szociális ügyintéző véleményének figyelembevételével
– a jegyző dönt. 

(6) Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 685 § b.) pontjában meghatározott személyek.

7. §

(1) A rendeletben meghatározott juttatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos 
      feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
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Vegyes és záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal a
2010. évi juttatások megállapításánál kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kópháza Község Önkormányzatának a
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. (XI.27.) számú rendelete, valamint
az ezt módosító 5/2002. (V. 14.) számú rendeletek a hatályukat vesztik.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

9. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Grubits Ferenc Rabi Kinga 
  polgármester      jegyző

A rendeletet a képviselő-testület  2010. február 18.-ai ülésén fogadta el.

 A kihirdetés napja: 2010. február 19.

Rabi Kinga
  jegyző
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