NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2001. (XII.17.)
rendelete

A köztisztviselők juttatásairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ a
köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. /Továbbiakban:
Ktv./ 4.§-ában, valamint e törvény módosításáról alkotott 2001. évi XXXVI. tv. 106.§. /7/
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet /Továbbiakban: Rendelet/
alkotja:

1.§.
/1/ A Rendelet hatálya a Képviselőtestület és Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselőtestülete által fenntartott Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségben
/Továbbiakban: Körjegyzőség/ foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
/2/ A Rendelet 3.§-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a Körjegyzőségtől – illetve jogelőd szervezetétől –
kerültek nyugállományba.
2.§.
Jóléti és szociális juttatások
/1/ A köztisztviselő illetményelőleg felvételére jogosult. Az illetményelőleg felvételét – a
köztisztviselő kérelmére – a munkáltató engedélyezi.
/2/ a./ A munkakör betöltéséhez, illetve a munkakörök jövőbeni ellátásához – utánpótlás
biztosítása céljából – felsőfokú tanulmányok folytatására, továbbá közép- és felsőfokú
nyelvvizsga letételére a köztisztviselővel tanulmányi szerződés köthető.
b./ A munkakörrel szorosan össze nem függő tanulmányok végzését a munkáltató abban
az esetben támogatja, ha a tantárgyak legalább 50 %-a a köztisztviselő munkavégzése
során hasznosítható.
/3/ A köztisztviselőt a saját magát, vagy szűkebb családját érintő rendkívüli esemény
alkalmával – kérelemre, vagy a munkahelyi vezetője javaslatára – vissza nem térítendő
szociális támogatás illeti meg.
/4/ A jóléti és szociális juttatások kerete a mindenkori illetményalap kétszerese.
/5/ Az /1-3/ bekezdésekben felsorolt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a KSZ tartalmazza.
3.§.
A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok
/1/ A nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel – rászorultság alapján –
a szociális keretből pénzbeli támogatásban részesíthető.
A szociális keret éves összege a mindenkori önkormányzati illetményalap kétszerese.

-2/2/ A szociális keretből az alábbi támogatások biztosíthatók:
- eseti szociális segély,
- temetési segély.
/3/ A /2/ bek. szerinti támogatások megállapítására kérelem alapján, vagy hivatalból kerülhet
sor.
/4/ A /2/ bek. szerinti támogatás annak a nyugdíjas köztisztviselőnek adható,
a./ akinek a családjában a havi átlagjövedelem /legalább 6 hónap átlagában/ nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és
b./ átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
c./ időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
/5/ A /2/ bek. szerinti szociális támogatások iránti kérelmekről a munkáltató dönt.
/6/ A támogatás iránti kérelmek kivizsgálására és a támogatások folyósításával kapcsolatos
feladatokat a Körjegyzőség látja el.
4.§.
Záró rendelkezések
/1/ A Rendelet 2001. december 17. napján lép hatályba.
/2/ A Rendeletben foglalt járandóságok, juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a
Képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.
/3/ A Rendelet kihirdetéséről a körjegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
Nagytevel, 2001. november 26.
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