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26/2001.(XI.30.) rendelete  

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

juttatásokról és támogatásokról 

 
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban : 

Ktv.) 4. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, figyelemmel a Ktv. 49/H., 49/J és 
2
49/M §-

aira a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és a polgármestert megillető 

szociális-, jóléti-, kulturális- juttatások, szociális és kegyeleti támogatások szabályairól a 

Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

/1/ 
3
E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki, a 

rendelet 2.§.(1)-(2) bekezdései a polgármesterre is kiterjednek.  

 

/2/ A rendelet 3 §-ában meghatározott szociális támogatások a Polgármesteri Hivataltól - 

illetőleg jogelődjétől – nyugállományba kerülteket illeti meg. 

 

/3/ A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott 

jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg. 

 

/4/ E rendelet a köztisztviselőket nem alanyi jogon megillető, számukra a Ktv. 49/H, 49/J, 
4
49/M §. szerint az adható juttatások és támogatások formáit szabályozza.  

 

/5/ A rendelet hatálya nem terjed ki a Polgármesteri Hivatalnál a Munka Törvénykönyve 

alapján foglalkoztatott  
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fizikai alkalmazottakra. A részükre adható juttatásokat a Hivatali 

szervezet vezetője külön szabályzatban állapítja meg. 

 

 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

 

2.§. 

 

/1/ A köztisztviselők részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti és kulturális 

juttatásokat biztosítja. 

a.) Kamatmentes visszatérítendő lakásépítési és vásárlási támogatás 

b.) üdülési hozzájárulás 

c.) családalapítási támogatás 

d.) illetményelőleg 

e.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás 
                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a szövegrészt a 15/2007.(IV.12.) rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2007. április 12-én 

2
 Módosítva a 16/2003.(IX.24.) rendelet 1.§.(2) bekezdésével Hatályba lépés: 2003.IX.24. 

3
 Módosítva a 16/2003.(IX.24.) rendelet 1.§.(1) bekezdésével Hatályba lépés: 2003.IX.24. 

4
 Módosítva a 16/2003.(IX.24.) rendelet 1.§.(2) bekezdésével Hatályba lépés: 2003.IX.24. 

5
 Módosítva a 16/2003.(IX.24.) rendelet 1.§.(3) bekezdésével Hatályba lépés: 2003.IX.24. 

 



 

/2/ Szociális támogatás keretei között kegyeleti támogatás címén temetési segély illeti meg 

a.) a köztisztviselő halála esetén a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját, 

b.) közeli hozzátartozójának halála esetén a köztisztviselőt. 

/3/ A köztisztviselők számára e rendelet  2 §/1/-/2/ bekezdése szerint biztosítható juttatások 

mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait a 

Ktv. 49/H.§-ának megfelelően a hivatali szervezet vezetője, a jegyző az egységes 

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
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/4/ A köztisztviselők egy feladat kiemelkedő teljesítéséért, feladataik hosszabb időn át 

történő eredményes végzéséért az éves költségvetési rendeleten meghatározott kereten belül a 

Köztisztviselők Napján, valamint év végén a bérmaradvány terhére pénzjutalomban 

részesíthetők.  

  

Nyugállományú köztisztviselők pénzbeli és természetbeni támogatása 

 

3.§. 

 

/1/ A nyugállományú köztisztviselő a szociális keret terhére  

a) eseti szociális segély 

b) temetési segély 

c) kedvezményes étkeztetés nyújtható. 

 

/2/ Az eseti segély összege max. 5000.- Ft, melyet a rendkívüli élethelyzetbe került 

nyugállományú köztisztviselőt kérelmére szociális helyzetének igazolásával a jegyző állapít 

meg. 

 

/3/A temetési segély  kérelmére a nyugdíjas köztisztviselőt Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 

halála esetén 10.000.- Ft. összegben illeti meg . 

 

/4/ A kedvezményes étkeztetés természetbeni támogatás formájában nyújtható a munkahelyi 

étkeztetés szabályait alkalmazva. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

4.§. 

 

/1/ A rendeletben meghatásozott kedvezményeket és juttatásokat a jegyző az egységes 

Közszolgálati Szabályzat szerint a mindenkori költségvetés lehetőségeinek figyelembe 

vételével állapítja meg. 

 

/2/ A polgármester 
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juttatásait és támogatásait a Képviselő-testület állapítja meg. 

 

/3/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezései irányadók. 

 

5.§. 

 

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik.  

                                                           
6
 Módosítva a 16/2003.(IX.24.) rendelet 2.§-ával Hatályba lépés: 2003.IX.24. 

7
 Módosítva a 4/2004.(II.12.) rendelet 2.§-ával. Hatályba lépés: 2004. II.12. 



 

/2/ Hatályba lépésével a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló 

26/1992.(XII.8.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 4/1999.(II.25.) és 2/2001.(II.9.) 

önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Jelen rendelet egységes szerkezetben van a 16/2003.(IX.24.) a 4/2004.(II.12.) és a 

15/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelettel. 

 

 

 

Fekete László  sk.                         Peterkéné Farkas Andrea sk. 

   Polgármester         Jegyző 

 

 

A kiadmány hiteles: 


