Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
8/2001. (X. 18.) sz. rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és
támogatásokról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§ /1/ bekezdését – az alábbi rendeletet alkotja.

Bevezető rendelkezések

1. § /1/ E rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
/2/ A rendelet 10. § /1/ bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd
szervezetétől – kerültek nyugállományba.
/3/ A rendelet 8. §-ban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.

A juttatások és a támogatások fedezete

2. § /1/ A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.
/2/ A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell
biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem
csoportosítható át.
Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület:
a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy
b) a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul,
a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a
költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

3. § A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a
következő évben a képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és
arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.
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4. § A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül
szolgáló:
a) előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális
igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint
b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

5. § A 4. § b) pontjában meghatározottak alapján a jegyző anyagi felelősségre is vonható az
éves keretet, előirányzatot meghaladó gazdálkodásért, előirányzat túllépésért.
Felelősségre azonban csak akkor vonható, ha a támogatásokra és a juttatásokra
jóváhagyott együttes keretet túllépte.

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.
A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően –
el kell utasítani
(3) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül
pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a –
6. § /2/ bekezdésében meghatározott - nyilvántartásban már szereplő igényeket.

7. § Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

Juttatások és támogatások

8. § A köztisztviselők részére az önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja.
A, Szociális juttatások:
a., lakhatási támogatások
- lakás felújítási költségekhez kölcsön
- lakás bővítési költségekhez kölcsön
b., lakáshoz jutási támogatás
- lakás építéséhez vagy vásárlásához kamatmentes kölcsön.
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c., családalapítási támogatások
- egyösszegű - vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás
d., szociális és kegyeleti támogatások
- rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
- beiskolázási támogatás
- temetési segély
e., illetményelőleg
B. Jóléti juttatások
a., önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítási tagdíjhoz történő – vissza nem
térítendő – hozzájárulás.
C. Kulturális juttatások
a., könyvvásárlási támogatás;
b., képzési támogatás.
D. Egészségügyi juttatás
a., fogászati kezelés díjához hozzájárulás
b., szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához hozzájárulás
c., egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása

9. § A rendelet 8. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.

10. § /1/ A nyugállományú köztisztviselő az alábbi szociális támogatásban részesülhet:
a., eseti szociális segély
b., temetési segély
c., kedvezményes étkeztetés
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt támogatások megállapítása kérelem alapján történik. A
kérelemről a jegyző dönt.
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11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével hatályát veszti Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 5/1993. (XII. 22.) sz. valamint az azt módosító
17/1997. (XII. 22.) sz. a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló önkormányzati rendelete.

Pilisszentkereszt, 2001. október 17.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

Havelka József
polgármester

Kihirdetve: 2001. X. 19.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

4

