Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2001. (X.30) sz. rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról

Sajólád községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény / a továbbiakban: Ktv. / 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. §-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 Sajólád Önkormányzat Képviselőtestületének Hivatalában / a továbbiakban:
Hivatal / foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendelet 5. §. (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a köztisztviselőket
illetik meg, aki a Hivataltól, - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.
(3) A rendelet 2-7.§-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.
I.

Köztisztviselői juttatások, támogatások
2.§.
( 1 ) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja:
a/ Lakhatási támogatások
- közműdíjakhoz történő - vissza nem térítendő - pénzbeli hozzájárulás
- lakásfelújítás, bővítési költségekhez kölcsön
b/ Családalapítási támogatások
- egyösszegű - vissza nem térítendő - gyermekszületési támogatás
- gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás
c/ Szociális támogatások
- rendszeres pénzbeli segély
- rendkívüli /eseti/ pénzbeli szociális segély
- beiskolázási támogatás
- üdülési hozzájárulás
d/ Illetményelőleg

(2) A köztisztviselő részére az önkormányzat kulturális juttatásként könyvvásárlási támogatást biztosít.
(3) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére
- fogászati kezelésének díjához,
- szemüvegvásárlás díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulást biztosít.

3. §.
A rendelet 2. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét,
valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

4. §.
( 1 ) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére
temetési segély illeti meg.
(2) A temetési segély összege 20.000.- Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

II.
Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
5. §.
( 1 ) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli
vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
a/ eseti szociális segély
b/ jövedelem-kiegészítés
c/ temetési segély
d / kedvezményes étkeztetés
el egyes szolgáltatások igénybevétele /szemétszállítási díj /
(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő
szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés
előkészítése céljából a jegyző 3 tagból álló szociális bizottságot hoz létre.
(3) A Bizottság feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.

6.§.

( 1 ) A rendelet 5. §. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet
sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas, illetve élettársa és
gyermeke adhatja be.

(2) A Bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.

(3) A kérelmekről a Bizottság véleményének figyelembevételével - a jegyző dönt.

7. §.

A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Csoportja látja el.
8.§.
A juttatásokra és támogatásokra felhasználható éves keretösszeget a Képviselőtestület a hatályba lépő
költségvetési rendeletében határozza meg, legelőször 2002. évi költségvetési rendeletében.

Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2000. /II.8/ sz. rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon
gondoskodik.

