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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2002. /VI.26./ SZ. 
 

R E N D E L E T E 
 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető  
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, 

valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv. /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, az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
(1) E rendelet hatálya Atkár községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hivatalában 
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
(2) A rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott támogatások azokat a 
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelőd 
szervezetétől - kerültek nyugállományba. 
 
(3) A rendelet 2. §-ában meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell. 
 

I. 
 

Köztisztviselői juttatások 
 

2. §. 
 

(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: 
a/ Illetményelőleg 
b/ Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás 
 

(2) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő jóléti juttatásokat biztosítja: 
- üdülési hozzájárulás. 
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(3) Az a köztisztviselő, aki a Polgármesteri Hivatalnál 10 éves közszolgálati 
jogviszonyt/munkaviszonyt töltött el, 10 évenként Közigazgatás Szolgálatáért 
Emléklap elismerésben részesül. 

A Közigazgatás Szolgálatáért Emléklapon fel kell tüntetni az "Atkár község 
Önkormányzata" és a "Közigazgatás Szolgálatáért" feliratot, valamint az, 10 éves, 20 
éves, 30 éves, 40 éves" megjelölést. 
A Közigazgatás Szolgálatáért Emléklap elismerésben részesülő köztisztviselő 
pénzjutalomban részesül, melyet az esedékesség évében a Közszolgálati Szabályzatban 
foglaltak szerint kell kifizetni. 

A nyugállományba vonuló köztisztviselőt, ha legalább 25 évet töltött közszolgálatban, 
akkor a 30 évi közszolgálat esetén járó pénzjutalomban kell részesíteni. 

 
 

3. §. 
 
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. 
 

 
II. 

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 
 

4. §. 
 

/1/ A nyugállományú köztisztviselő rászorultság alapján az alábbi támogatásokban 
részesülhet: 
Pénzbeni támogatás: - eseti szociális segély, temetési segély 
Természetbeni támogatás: kedvezményes étkeztetés. 

 
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt pénzbeni támogatások megállapítására kérelem alapján 
kerülhet sor. A kérelmet az érintett nyugállományú köztisztviselő, vagy akadályoztatása 
esetén a vele közös háztartásban élő házas, illetve élettársa és gyermeke is beadhatja. 
 
/3/ Az eseti szociális segély összege a mindenkor legalacsonyabb nyugdíj összege. 
 
/4/ A temetési segély összege a mindenkor legalacsonyabb nyugdíj összegének 
másfélszerese. 
 
/5/ A természetbeni támogatásként adható kedvezményes étkeztetés kérelemre az 
önkormányzat központi konyhájáról történik, és a vendég étkező térítési díjának felét kell 
a kedvezményezettnek megfizetni. 
 
/6/ A nyugállományú köztisztviselő akkor kaphat rászorultsági alapon támogatást, ha: 

- családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el a mindenkor 
legalacsonyabb nyugdíj összegének másfélszeresét, 

- betegség vagy tartós gyógykezelés miatt átmeneti anyagi nehézsége támad, 
- önhibáján kívül kerül nehéz élethelyzetbe és segítségre szorul. 
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/7/ A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni: 

 
- egyedülálló, 
- kötelező eltartottja van, 
- egészségi állapota jelentősen rosszabbodott, 

 
 

5. §. 
 

A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat gazdálkodási 
előadó látja el. 
 

A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása 
 

6. §. 
 

(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott módon, 
valamint a Közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 
 
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének 
sorrendjében kell felhasználni. 
 
(3) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell 
vezetni. 
 

 
 

A juttatások és a támogatások fedezete 
 

7. §. 
 

 
(1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a 
képviselőtestület a költségvetési rendeletében - az (1) - (3) bekezdés figyelembe vételével 
állapítja meg. 
 
(2) A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön - az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal és formában - is meg kell állapítani. 
 
(3) Az e rendelet szerint biztosítható - a 2. §-ban meghatározott - juttatásokra keret 
biztosítása nem kötelező. 
 
(4) Ha az adott költségvetési évre a Képviselőtestület: 

a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy 
b) a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző 
év közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselőtestület e kérésnek a költségvetési 
rendelete módosításával tehet eleget. 
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(5) A jóváhagyott előirányzatot adott évi felhasználatlansága miatt keletkező 
pénzmaradvány a következő évben a Képviselőtestület döntése alapján - meghatározott 
mértékben és arányban - használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és 
támogatásokra. 
 

Záró rendelkezések 
 

8. §. 
 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- 
és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásiról szóló 4/1996. /I.31./ számú 
rendelet, valamint az ezt módosító 10/1996. /V.29./ számú, a 14/2000. /XI.22./ számú és a 
11/2001. /X.31./ számú rendeletek hatályukat vesztik. 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
A t k á r , 2002. június 26. 
 
 

 
 Sivák István      Benei Bertalan 
 jegyző      polgármester 
 

 
ZÁRADÉK: 
 
Ezen rendelet kihirdetve 2002. június 27. 
Atkár, 2002. június 27. 
 
    Sivák István 
       jegyző 
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         1. sz. melléklet 
 
 
 

2002. évben az Önkormányzat Képviselőtestületének   
7/2002. /VI.26./ sz. rendeletében meghatározott 

 juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret 
 
 
 
 

A/ Juttatásokra kifizethető keret 
 

Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg 
A/1. Illetményelőleg  

A/2. Tanulmányi támogatás 100.000 Ft 

 JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
 

100.000 Ft 

 
 
 
 
B/ Támogatásokra kifizethető keret 
 

Sorszám Támogatások megnevezése Éves keretösszeg 

B/1 Eseti szociális segély - 

B/2 Temetési segély - 

B/3 Kedvezményes étkeztetés - 

 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:  

 


