Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2010. (II.16.) 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 - 4. § - aiban foglaltak a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre,
valamint alpolgármesterre is kiterjednek.
(3) A részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıket e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidı arányosan illetik meg.
.
Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások
2. §
(1) A Képviselı-testület a köztisztviselık részéra az Egységes Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott értékhatárig a következı juttatásokat biztosíthatja:
a) A cafeteria rendszer keretein belül:
aa.) üdülési hozzájárulás:
ab.) iskolakezdési támogatás.
ac.) egészségpénztár tagdíjhoz történı hozzájárulás,
ad.) melegétkezés
ae.) internethasználat támogatása
b) A cafeteria rendszer keretein kívül: szemüveg (képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást
biztosító) készítésének díjához - vissza nem térítendı - hozzájárulás.

3. §
A közszolgálat halottjává nyilvánított dolgozó számlával igazolt temetési költségének 50 %át, 100.000 Ft-os összeghatárig a Hivatal a költségvetésében biztosított fedezet terhére
átvállalja.
4. §
(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.
A juttatások és a támogatások fedezete
5. §
(1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethetı keretösszegeket a Képviselıtestület éves költségvetési rendeletében állapítja meg.
(2) Ha a cafeteria rendszeren kívüli támogatásokra az adott évben a Képviselı-testület által
meghatározott keret kevésnek bizonyul, a körjegyzı év közben pótelıirányzatot kérhet. A
Képviselı-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.
(3) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni.
(4) A keret kimerülését követı igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követıen – el
kell utasítani.
(5) 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
6. §
Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként az Egységes Közszolgált Szabályzatban
meghatározott tartalmú elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni.

Záró rendelekzések
7. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti
Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének a Magyarpolány és Kislıd
Községek Körjegyzıségének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
4/2009. (II.11.) rendelete.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik a helyben szokásos módon.
Magyarpolány, 2010. február 16.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2010. február 16.

körjegyzı

