
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL



2

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

31/2007. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a köztisztvisel k juttatásairól

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a köztisztvisel k jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, és helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1)
bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Csanytelek Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalával
közszolgálati jogviszonyban állók juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A Képvisel -testület jelen rendeletének célja, hogy hivatalában a közügyeket korszer  szakmai ismeretekkel
rendelkez , pártatlan köztisztvisel k tevékenységükkel el  tudják segíteni a Képvisel -testület döntéseinek
megvalósítását, melynek ellentételezéseként külön juttatásban ismeri el a köztisztvisel k teljesítményét. A Képvisel -
testület további elvárása a juttatások ellenében, a minden körülmények között szakszer , etikailag kifogástalan,
jogszer  és emberséges ügyintézés, rendezett magánélet.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzat polgármesteri hivatala jegyz jére és köztisztvisel ire terjed ki.
(2) E rendelet  4-5-6-7. §-aiban és e rendelet mellékletében foglalt rendelkezéseket, az önkormányzat

tisztségvisel ire (f állású polgármesterére) is alkalmazni kell.

II. FEJEZET

A  KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAI SZABÁLYOZÁSA

Az illetményen felüli juttatások szabályozása

A kitüntetés

3.  §

(1) A köztisztvisel  által igényes szakmai felkészültséggel, élethivatásként választott, színvonalasan teljesített –
legalább 10 éves - közösségi szolgálat megbecsüléseként, a képvisel -testület díjat alapít „Csanytelek Község
Közszolgálatáért” elnevezéssel.

(2) A képvisel -testület a díjat 2 évente egyszer, alkalmanként egy köztisztvisel nek ítéli oda. A díj odaítélésére
vonatkozó javaslatot az adott év május 31. napjáig a polgármester (a munkáltatói jogot gyakorlóval való
egyeztetést követ en) el terjesztést nyújt be a képvisel -testület elé, melynek tartalmaznia kell:

a) a díjra méltónak tartott köztisztvisel  nevét,
b) hivatali beosztását,
c) az elismerni kívánt tevékenység rövid ismertetését.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjjal kitüntetett köztisztvisel t a Csanytelek Község címerét, valamint a díj
megnevezését tartalmazó oklevélen túl öthavi illetményének megfelel  pénzjutalom illeti meg.

(4) A közszolgálati id  számításánál kizárólag a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál és annak jogel djénél (Községi
Tanács) munkaviszonyban, jogviszonyban töltött id k vehet k figyelembe.

(5) A díj átadására kétévente egyszer, a köztisztvisel k napján (július elsején) kerül sor. A díjat ünnepélyes keretek
között a település polgármestere adja át a kitüntetett köztisztvisel nek.

(6) A díjazott nevét és az adományozás indokolását a sajtó útján közzé lehet tenni.
(7) Abban  az  esetben,  ha  a  köztisztvisel   méltatlanná  válik   az   adományozott   cím,  a   kitüntetés további

viselésére –bizonyítottan etikátlan hivatali magatartás, megbotránkoztató magánélet esetén- a  köztisztvisel t a
cím viselését l, illetve a kitüntetését l meg kell fosztani.
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A köztisztvisel k szociális támogatásai

4. §

(1) A köztisztvisel nek közeli hozzátartozója halála esetén – a köztisztvisel  a munkáltatói jog gyakorlójához
benyújtott kérelmére – temetési támogatás adható. Közeli hozzátartozónak a Ptk. 685. §-ában meghatározott
személyek tekintend k.

(2) Az elhunyt köztisztvisel t a munkáltatói jog gyakorlója a közszolgálat halottjává nyilváníthatja akkor, ha az
elhunyt közszolgálati jogviszonya nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként sz nt meg. A
közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben az önkormányzat
átvállalja, a köztisztvisel  közeli hozzátartozójával történt egyeztetés szerint, kegyeleti támogatásként.

(3) A támogatás kifizetésekor e rendeleten túl, a vonatkozó  hatályos központi jogszabályok az irányadók.
(4) A szociális támogatások mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A köztisztvisel k lakásépítési és lakásvásárlási támogatása

5.  §

(1) A köztisztvisel k életkörülményeinek javítását szolgálja a lakásépítési-, korszer sítési-, felújítási- telek és
lakás- vásárlási támogatás. A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a köztisztvisel  a lakást Csanytelek
község közigazgatási területén belül építse fel, vásárolja meg, illetve korszer sítse.

(2) Ezzel a juttatással az önkormányzat a köztisztvisel k településhez való köt dését, letelepedését segíti el , a
munkavégzéshez szükséges létfenntartási elemként a köztisztvisel  és családja otthonteremtéséhez,
családalapításához nyújtott támogatással, az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodva.

(3) A támogatás formái:
a) vissza nem térítend  támogatás és/vagy
b) munkáltatói kölcsön.

(4) A támogatás pénzügyi forrása: az Önkormányzat adott évi költségvetésében m ködési, e célra jóváhagyott
kerete és a költségvetési pénzmaradvány.

(5) A támogatás odaítélésér l a munkáltatói jogokat gyakorló a polgármester egyetértése mellett,
(támogatási/kölcsön szerz désben rögzített szabályok szerint) dönt, figyelemmel

a) a köztisztvisel  kérelmében foglalt indokokra,
b) az e célra rendelkezésre álló anyagi forrásokra,
c) a köztisztvisel  szociális/anyagi rászorultságára,
d) kölcsön esetén, annak visszatérülésére és
e) minden olyan körülményre, amely a (2) bekezdésben foglalt önkormányzati célkit zés megvalósulását

lehet vé teszi, továbbá
f) a kifizetést szabályozó vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglaltakra.

A köztisztvisel k egészségmeg rz  támogatása szabályai

6.  §

(1) Egészségügyi juttatás azt a köztisztvisel t illeti meg a munkáltatói jogokat gyakorló által, aki évente részt vesz az
egészség meg rz  sz vizsgálatokon.

(2) Ezzel a juttatással törekszik az önkormányzat a hivatala köztisztvisel i kollektíva stabilizálására, a
munkaképessége meg rzésére, a munkából való kies  id  lerövidítésére, a betegség miatti munkatorlódás
kiküszöbölésére.

(3) A juttatás háziorvosi/üzemorvosi javaslatra vehet  igénybe
a) gyógykezelés,
b) kórházi kezelés,
c) tét, továbbá
d) a 30 napot meghaladó keres  képtelenség miatt kies  illetmény pótlására, illetve az a)-d) pontban foglaltak szerint

esetleg felmerül  köztisztvisel t terhel  költségek kiváltására.
(4) A (3) bekezdésben foglalt hozzájárulás mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A köztisztvisel k családalapító támogatása

7.  §

(1) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló köztisztvisel t
a) az els  házasságkötésekor,
b) gyermeke születésekor

a munkáltatói jogokat gyakorló által, vissza nem térintend  támogatásban részesíti.
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(2) A támogatás mértéke a rendelet 1.sz. mellékletében foglaltakig terjedhet, melynek anyagi fedezete az
önkormányzat éves költségvetésében saját bevételéb l biztosítandó.

Nyugállományú köztisztvisel k támogatása

8.  §

(1) Az  önkormányzat  a  munkáltatói  jogokat  gyakorló  által  a  nyugdíjba  vonuló  köztisztvisel t  e  rendelet  1.  sz.
melléklete szerinti mértékig – figyelemmel a hatályos vonatkozó központi jogszabályokra is – ajándékban
részesíti.

(2) A nyugállományú köztisztvisel  szociális helyzetére figyelemmel, anyagi rászorultság alapján, pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesülhet.

(3) Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat az éves költségvetésében fedezetet biztosít (szociális
keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(4) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális támogatás,
b) jövedelem-kiegészítés,
c) temetési segély,
d) kedvezményes étkeztetés,
e) kedvezményes üdültetés.

(5) A szociális támogatás odaítélése a nyugdíjas kérelemére történik.

Végrehajtási rendelkezések

9.  §

A köztisztvisel k számára e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint az esetleges visszatérítés szabályait a Polgármesteri Hivatal szervezeti és m ködési szabályzata
függelékét képezi, amely a vonatkozó hatályos központi jogszabályokon alapul
.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidej leg a köztisztvisel k juttatásáról szóló 35/2007. (XI. 29.) Ökt
rendelete és melléklete hatályát veszti.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkori hatályos Ktv., továbbá a pénzügyi
(személyi jövedelemadó) társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, adatvédelmi, eljárásjogi (Ket.)
jogszabályok az irányadók.

(3) A rendelet 1. sz. melléklete a köztisztvisel k juttatásainak mértékét tartalmazza.
(4) E rendelet  a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon

érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2009. december 18.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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1. sz. melléklet a 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

a köztisztvisel k  munkaviszonyban eltöltött idejük, munkakörük és beosztásuk  a  munkáltató által adható
juttatásainak mértékér l (a személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. §-a figyelembevételével)

Juttatás megnevezése Juttatás mértéke
1) Egészségügyi juttatás  Alapilletmény 50 %-áig
2) Családalapítási támogatás A köztisztvisel  havi illetményének 100 %-áig

Juttatás megnevezése A mindenkori illetményalap
3) Temetési segély 60 %- áig
4) Kegyeleti támogatás 60 %- áig
5) Lakásépítés - vásárlás támogatása az önkormányzat éves költségvetési rendelete

szerint
6) Nyugdíjasok segélyezése az önkormányzat éves költségvetési rendelete

szerint
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