
 Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2009. (II.11.) rendelete 

a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, 

jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ban kapott felhatalmazás és a Ktv. 
49/H §-a és 49/M §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 13. 
§ (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) Jelen rendelet hatálya a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
magyarpolányi Hivatalában (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.) - továbbiakban: Hivatal - 
foglalkoztatott köztisztviselıkre és ügykezelıkre (továbbiakban: köztisztviselıkre) terjed ki. 

(2) A rendelet 2 - 7. § - aiban foglaltak a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, 
valamint alpolgármesterre is kiterjednek. 

(3) A részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıket e rendeletben szabályozott 
jogosultságok munkaidı arányosan illetik meg. 

(4) A rendelet 7. §. (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 
nyugállományú köztisztviselıket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelıd szervezetétıl - 
kerültek nyugállományba.  

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 

2. § 

 (1) A Képviselı-testület a következı szociális juttatásokat biztosíthatja: 

a) Lakáscélú támogatások 
 - lakásépítéshez, lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsön, 

- építési telek vásárlásához kamatmentes kölcsön, 
- lakásfelújítási (komfortfokozat-emelési) költségekhez kamatmentes kölcsön, 

 - lakásbıvítési költségekhez kamatmentes kölcsön, 
- lakáshitel kiváltásához kamatmentes kölcsön, 
- lakástakarékpénztárnál kötött lakás-elıtakarékossági szerzıdés díjához történı - vissza 

nem térítendı - hozzájárulás. 

b) Üdülési hozzájárulás: 
 - üdülési hozzájárulás (mértéke naptári évenként az illetményalap 100 %-áig terjedhet)  

vagy 
 - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk 

(mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig 
terjedhet). 

c) Szociális támogatások 
 - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 
 - beiskolázási támogatás. 



d) Illetményelıleg 
 
(2) A köztisztviselı részére az önkormányzat a következı jóléti juttatásokat biztosíthatja: 

- egészségpénztár tagdíjhoz történı hozzájárulás, 
- sport- és szabadidıs tevékenységek támogatása. 

 
(3) A köztisztviselı részére az önkormányzat a következı kulturális juttatásokat biztosíthatja: 

- könyv (CD) vásárlási támogatás 

(4) A köztisztviselı részére az önkormányzat a következı egészségügyi juttatásokat 
biztosíthathatja: 

- fogászati kezelések díjához történı - vissza nem térítendı - hozzájárulás, 
- jogszabályban elıírt szemüveg (képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító) 

készítésének díjához - vissza nem térítendı - hozzájárulás. 

(5) A köztisztviselı részére az Önkormányzat tanulmányi szerzıdés kötésének lehetıségét 
biztosíthatja. 
 

3. § 
 

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

 
4. § 

 
A közszolgálat halottjává nyilvánított dolgozó számlával igazolt temetési költségének 50 %-
át, 100.000 Ft-os összeghatárig a Hivatal a költségvetésében biztosított fedezet terhére 
átvállalja. 

 
5. § 

 
(1) Az elhunyt köztisztviselıvel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a 
köztisztviselıt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 
meg. Közeli hozzátartozónak minısülnek a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. §. b) pontjában meghatározott személyek. 

(2) A köztisztviselıt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozónak halála esetén, 
kérelmére temetési segély illeti meg. 

(3) A temetési segély összege: 
 

a) az (1) bekezdés esetében a mindenkori illetményalap 50 %-a,  
b) a (2) bekezdésben foglalt esetben a mindenkori illetményalappal megegyezı. 

(4) A temetési segély kifizetését a Körjegyzı engedélyezi. 

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követı 60 napon belül kell 
elıterjeszteni. 
 
 
 
 
 

 



Nyugállományú köztisztviselık támogatásával kapcsolatos szabályok 
 

6. § 
 

(1) A nyugállományú köztisztviselık az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban 
részesülhetnek: 

- eseti szociális segély, 
- temetési segély, 

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

7. § 
 
(1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselınek: 

a) akinek egyedülállóként a jövedelme a sajátjogú öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, vagy 

b) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, vagy 

c) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 

 
(2) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerülés, illetve létfenntartást 
veszélyeztetı indokok: 

- lakásfenntartással kapcsolatos eseti jellegő, nagy összegő kiadások (pl. főtési 
kiadások), 

- egészségügyi állapottal kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykezelés 
költségei, stb.) 

 
(3) Az eseti szociális segély: 

a) pénzbeli, vagy 
b) természetbeni 
ellátás formájában állapítható meg.  

 
(4) Az eseti szociális segély: 

a) pénzbeli ellátásként különösen: gyógyszerköltség támogatása, gyógyászati segédeszköz 
beszerzése, egészségügyi ellátás igénybevétele, főtési költség támogatása, egyéb 
indokolt kiadások támogatása címén állapítható meg.   

b) természetben történı biztosítás esetén: közüzemi szolgáltatások díja, lakbér, albérleti 
díj kiegyenlítése formájában adható.  

 
8. § 

 
(1) Az eseti szociális segély mértéke alkalmanként 15.000,-Ft-ig terjedhet. 

(2) Az egy fı nyugdíjas köztisztviselınek megállapítható eseti szociális segély adott évre 
vonatkozó keretösszegét a költségvetési rendelet határozza meg. 
 

 



 
9. § 

 
(1) Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselınek:  

a) aki meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem 
volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját létfenntartását veszélyezteti, és 

b) akinek havi jövedelme: 

- egyedülállóként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,  
- akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át 
nem éri el. 

 
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követı 60 napon belül kell 
elıterjeszteni. 

(3) A temetési segély összege a mindenkori köztisztviselıi illetményalappal megegyezı. 
 

A juttatások és a támogatások fedezete 
 

9. § 
 

(1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethetı keretösszegeket a Képviselı-
testület éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 

(2) Ha adott költségvetési évre a képviselıtestület a juttatásokra és/vagy támogatásokra 
megállapított keret kevésnek bizonyul, a körjegyzı év közben pótelıirányzatot kérhet. A 
Képviselı-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget. 

(3) A jóváhagyott elıirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkezı pénzmaradvány a 
következı évben a Képviselı-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban 
– használható fel az e rendelet tárgyát képezı juttatásokra és támogatásokra. 

(4) A jegyzı felelıs az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül 
szolgáló: 

a) elıirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális 
igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint 

b) a jóváhagyott elıirányzatok szerinti gazdálkodásért. 
 

A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása 
 

10. § 
 

(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott módon, valamint 
az Egységes Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének 
sorrendjében kell felhasználni. 

(3) A keret kimerülését követı igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követıen – el 
kell utasítani. 

 (4) Ha év közben a képviselıtestület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelıirányzatot 
állapít meg, akkor a felhasználás során elınyben kell részesíteni a – (3) bekezdésében 
meghatározott – nyilvántartásban már szereplı igényeket. 



 
 

A juttatások és a támogatások nyilvántartása 
 

11. § 
 
Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként az Egységes Közszolgált Szabályzatban 
meghatározott tartalmú elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni. 

12. § 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti 
Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselıket megilleti szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2004. (IV.28.) rendelete. 

(2)  A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
Magyarpolány, 2009. február 11. 
 
 
 
 

              Polt Rita                     dr. Szivák Péter 
         polgármester      körjegyzı   

 
 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. február 11. 

 

                                                        

                                                              körjegyzı 


