
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2010. (II.17.) Kt. 

r e n d e l e t e 

a települési önkormányzat hivatalánál  foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi  XXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ktv.)  4.  §-ában,  és  a  44/A.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  figyelemmel  a  Ktv.  49/F.  §-ára,   a  polgármesteri  tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2) 
bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában 
(továbbiakban:  Hivatal)  foglalkoztatott  köztisztviselőkre,  ügykezelőkre  (a  továbbiakban: 
köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet 4 § (2) bekezdésében meghatározott  szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól, - illetve a jogelődtől  - kerültek nyugállományba.
 (3)  A   rendelet  3.  §-ában  meghatározott   szabályokat  a  foglalkoztatási  jogviszonyban  lévő 
polgármester  tekintetében is alkalmazni kell. 
(4)  Az  Önkormányzat  a  köztisztviselő  részére   cafetéria-juttatást  biztosít.  A  juttatásokra  és  a 
támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő-testület a költségvetési rendeletében 
egyösszegben állapítja meg.
(5) A juttatások, támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön ezen rendelet, a Ktv. 49/F. §-a 
alapján  a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban „Cafeteria” címszó alatt határozza meg.
(6)  A hivatal  költségvetésében szociális  és kegyeleti  támogatások céljára fedezetet  kell  biztosítani 
(szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret 
konkrét támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

Illetménykiegészítés

2.  § A  Hivatal  valamennyi  felsőfokú  és  középiskolai  végzettségű  köztisztviselője  részére  az 
Önkormányzat  10 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

Köztisztviselői juttatások, támogatások 

3. § (1) A képviselő-testület a hivatal köztisztviselői részére az alábbi  szociális juttatásokat biztosítja: 
a) családalapítási támogatás:
            - fiatal házasok egyösszegű (vissza nem térítendő) támogatása 
            - gyermekszületési támogatás (vissza nem térítendő)
b) illetményelőleg
c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás
d) szociális támogatás (eseti segély, temetési segély) 

(2)  Az /1/ bekezdés  a-c) pontjaiban meghatározott  juttatások, a  szociális támogatások feltételeit, 
mértékét, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait  a jegyző Közszolgálati 
Szabályzatban külön-külön állapítja  meg. 
(3) A szociális támogatások megállapításáról, folyósításáról a jegyző dönt. 



Nyugállományú köztisztviselők  támogatása

4.  § (1)  A  képviselő-testület  évente  költségvetésében  a  Ktv.  49/J  §  (2)  bekezdés  alapján   a 
nyugállományú köztisztviselők   szociális és kegyeleti  támogatására    fedezetet (szociális keretet) 
biztosít, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(2) A szociális keret terhére a következő pénzbeli támogatások nyújthatók :
     a)  eseti szociális segély
     b)  temetési segély.
(3) A szociális támogatás körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselők 
szociális  helyzetének  folyamatos  figyelemmel  kisérése,  az  igényjogosultságról   szóló  döntés 
előkészítése  a személyügyi ügyintéző feladata. 
(4)   A rendelet   3  §  (2)  bekezdésében foglalt  támogatások  megállapításáról  és  folyósításáról    a 
személyügyi ügyintéző véleményének figyelembe vételével  a jegyző dönt. 

5. § (1) A rendelet 4 §.-ának (2) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján 
kerülhet sor. 
A kérelmet  az érintett köztisztviselő, házastársa, élettársa, gyermeke nyújthatja be. 

 (2) A jegyző  és a személyügyi ügyintéző hivatalból is kezdeményezheti a támogatás megállapítását. 
       (3)  A kérelmek elbírálásakor az érintett személy kötelezhető jövedelmi helyzetének igazolására, ha az 

adott támogatási forma megítéléséhez az szükséges.

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát  veszti  a települési önkormányzat  hivatalánál 
foglakoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 14/2003. (VII.17.) 
számú,  a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint a szociális és 
kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.29.) Ör.sz. és az azt módosító 13/2003. (VII.17.) számú 
rendelet.  
(3) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e rendeletben szabályozott
juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes szabályait.

Révfülöp, 2010. február 15. 

                               Miklós Tamás                                              Hamarné Szöllősy Emília
                                polgármester                                                               jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2010. február 17.

Hamarné Szöllősy Emília 
jegyző


