
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 12/2001. (11.16) sz. Ök. Rendelete

A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről, valamint köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdésében és a köztisztviselők jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXIII.  tv.   (  továbbiakban:  Ktv.  )  4.§-ának  felhatalmazása  alapján  a 
Ludányhalászi  Községi  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatalában  (  Továbbiakban: 
Hivatal  )  foglalkoztatott  köztisztviselők  közszolgálati  jogviszonyának  egyes  kérdéseit  az 
alábbiak szerint szabályozza:

I.fejezet

Bevezető rendelkezések

1.§

1) E rendelet hatálya Ludányhalászi Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

2) E  rendelet  azokat  a  közszolgálati  jogviszonyból  származó  jogosultságokat  és 
kötelezettségeket  szabályozza,  amelyekre  a  képviselőtestület  a  Ktv.  Alapján 
lehetőséget kapott. A képviselőtestület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére 
és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit 
és kifizetési szabályait a Jegyző határozza meg.

3) Azok  a  munkavállalók  akik  2001.  július  1-je  előtt  a  Hivatalnál  közszolgálati 
jogviszonyban álltak, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv., valamint 
egyéb  törvények  módosításáról  szóló  2001.  évi  XXXVI.  Tv.  107.  §-a  szerint 
jogosultak juttatásokra.

4) A  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  polgármestere  e  rendelet  2-3.§  hatálya 
értelemszerűen kiterjed.

II.fejezet

1/A §.

1Illetménykiegészítés

(1) A Ktv.  44.  §  alapján  a  képviselő-testület  valamennyi  felsőfokú,  illetve  középfokú 
végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke mindkét esetben 10%.

1 Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2003. (09.05.) sz. rendelete.



Szociális, kulturális, egészségügyi juttatások

2.§.

1) Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Hivatal  köztisztviselői 
részére a következő szociális juttatásokat biztosítja:

a) Lakásépítési,  vásárlási  támogatás:  -  kamatmentes  kölcsön,  amennyiben 
Ludányhalásziban veszi igénybe

b) Családalapítási támogatás
c) Üdülési hozzájárulás
d) Jóléti  juttatás:  -továbbképzési  támogatás,  -  hivatali  szervezési  csoportos 

kirándulás egyéni költségeinek kiegyenlítésére
e) Illetményelőleg
f) Illetmény – átutalási támogatás
g) Temetési segély

2) A Képviselőtestület  a Ktv.  49/M §-a szerint az „elhunyt  köztisztviselőt  a jegyző a 
közszolgálat halottjának nyilváníthatja, amennyiben 15 év közszolgálati jogviszonnyal 
rendelkezik”. Ezen rendelkezést lehet alkalmazni a nyugdíjas köztisztviselőkre is, ha 
munkaviszonyát nem bírói, vagy fegyelmi úton szüntették meg.

3) A  közszolgálat  halottjává  nyilvánított  személy  temetési  költségeit  részben,  vagy 
egészben a Jegyző döntésének megfelelően az önkormányzat átvállalja.

4) A tárgyévi szociális, kulturális és egészségügyi juttatások fedezetét a Képviselőtestület 
a mindenkori éves költségvetési rendeletben határozza meg, melynek együttes összege 
a köztisztviselők éves alapilletményének 5 %-át nem haladja meg.

3.§.

1) A Képviselőtestület a Ktv. 49/J §-a alapján a nyugállományú Köztisztviselők szociális 
helyzetére  figyelemmel  rászorultság  alapján  pénzbeli,  vagy  természetbeni 
támogatásban részesíthetők.

2) A szociális  és  kegyeleti  támogatás  céljára  az  önkormányzatnak  a  költségvetésben 
fedezetet kell biztosítani, (szociális keret) amely más célra nem használható fel és nem 
csoportosítható át.

3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások, a Ktv.49/J 
§.(5) bekezdésében foglaltak szerint:

a) eseti szociális segély
b) jövedelem kiegészítés
c) temetési segély
d) kedvezményes étkeztetés
e) kedvezményes üdültetés
f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

4) Ezen támogatási forma a köztisztviselők éves alapilletményének 0,1 %-áig terjedhet, 
fedezete a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatározásra.



5) A  Ktv.  49/J  §.(3)  bekezdésében  foglaltak  szerint:  „  A  szociális  támogatások 
körültekintő felhasználásának biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális 
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igények jogosultság megállapítására 
és a támogatások folyósítására – szociális referens útján köteles intézkedni.”

Záró rendelkezések

4.§.

1) E rendelet 2002. 01. 01-től lép hatályba.
2) Ezzel  egyidejűleg  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestületének 

8/1992.(XII.11.) Ök. sz. rendelete hatályát veszti.

Ludányhalászi, 2001. november 16.

                  Szigeti László                                               Kereszti Imréné
                  polgármester                                                     jegyző


