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Balatonszılıs Község Önkormányzatának 
3/2005. (II. 21.) rendelete 

a Körjegyzıségnél∗∗∗∗ foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti kulturális 
és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 

 
Balatonszılıs község Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 
49/H. §-a, 49/J. §-a és 49/M. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 13.§-ra is, az alábbi rendeletet alkotja:  

 
I. 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1.) E rendelet hatálya Balatonszılıs és Pécsely községek Körjegyzıségénél (a 
továbbiakban: Körjegyzıség) foglalkoztatott köztisztviselıkre terjed ki.+ 

 
(2.) A rendelet 5.§-ának (1.) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 

nyugállományú köztisztviselıket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelıd 
szervezetétıl – kerültek nyugállományba.  

  
(3.) A rendelet 2-7.§-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre és az 

alpolgármesterre is alkalmazni kell.  
 

II. 
Köztisztviselıi juttatások, támogatások 

 
2.§ 

 
(1.) A köztisztviselı részére az önkormányzat a következı szociális juttatásokat 

biztosíthatja:  
a) Munkába járáshoz szükséges havi bérlet teljes összegének biztosítása. 
 
b) Lakhatási támogatások: 

a) közmődíjakhoz történı – vissza nem térítendı – pénzbeli 
hozzájárulás,  

b) lakás felújítási és bıvítési költségekhez kölcsön, vagy vissza nem 
térítendı támogatás nyújtása.  

 
 c) Lakásépítési, lakásvásárlási támogatások:  

c) kamatmentes kölcsön 
d) lakás takarékpénztárnál kötött lakás elı-takarékossági szerzıdés 

díjához történı – vissza nem térítendı – hozzájárulás 
 
 d) Családalapítási támogatások: 

e) egyösszegő – vissza nem térítendı – gyermekszületési támogatás, 
f) gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás 

                                                 
∗ A „körjegyzıség” szót beiktatta a 20/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. 
+ A rendelet 1.§ (1) bekezdését megállapította a 20/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. 
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 e) Szociális támogatások:   

g) rendszeres pénzbeli szociális segély, 
h) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 
i) rendszeres természetbeni szociális segély, 
j) rendkívüli (eseti) természetbeni szociális segély, 
k) beiskolázási támogatás.  

 
 f) Illetményelıleg. 
 
 g) Üdülési hozzájárulás 
 

(2.) A köztisztviselı részére az önkormányzat a következı jóléti juttatásokat biztosíthatja:  
 

a) életbiztosításhoz kapcsolódó elı takarékosság díjához való – vissza nem 
térítendı – hozzájárulás, 

b) életbiztosítási szerzıdés kötése, 
c) magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés,  
d) sport – és szabadidıs tevékenységek támogatása.  

 
(3.) A köztisztviselı részére az önkormányzat kulturális juttatásként könyvvásárlási 

támogatást, illetve színházbérletet biztosíthat. 
 
(4.) A köztisztviselı részére az önkormányzat egészségügyi juttatásként 
 

a) fogászati kezelésének díjához, 
b) szemüveg készítésének díjához  – vissza nem térítendı – 

hozzájárulást biztosíthat. 
 

3.§ 
 
A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyzı∗ az egységes közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 
 

4.§ 
 

(1.) Az elhunyt köztisztviselıvel közös háztartásban élt közeli hozzátartozó részére - 
amennyiben a köztisztviselıt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává – kérelmére, 
temetési segély állapítható meg. Közeli hozzátartozónak minısülnek a Ptk. 685.§ (b) 
pontjában meghatározott személyek. 

 
(2.) A temetési segély összegét a Képviselı-testület állapítja meg, kifizetését a körjegyzı 
engedélyezi. 

 
(3.) A köztisztviselı részére a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála 
esetén - kérelmére - temetési segély állapítható meg.  

 
(4.) A temetési segély összegét a Képviselı-testület állapítja meg, kifizetését a körjegyzı 
engedélyezi. 

                                                 
∗ A „körjegyzı” szót beiktatta a 20/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
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III. 
A nyugállományú köztisztviselık támogatásaival kapcsolatos szabályok 

 
5.§ 

 
(1.) A nyugállományú köztisztviselı a költségvetési rendeletben biztosított szociális keret 

terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:  
 

a) eseti szociális segély, 
b) temetési segély, 
c) kedvezményes étkeztetés 
d) kedvezményes üdültetés. 

 
(2.) A szociális támogatások körültekintı felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 

köztisztviselık szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az 
igényjogosultságról szóló döntés elıkészítése a szociális ügyekért felelıs ügyintézı 
feladata. 

 
6.§ 

 
(1.) A rendelet 5.§. (1.) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 

alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselı, vagy a vele közös 
háztartásban élı házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. 

 
(2.) A szociális ügyekért felelıs ügyintézı hivatalból is kezdeményezheti a támogatás 

odaítélését. 
 

(3.) A kérelmekrıl a munkáltatói jogkör gyakorlója (körjegyzı) – a polgármesterrel 
egyetértésben - dönt.  

 
7.§ 

 
A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a körjegyzı látja 
el.  

IV. 
Záró rendelkezések 

 
8.§ 

 
(1.) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. 

 
(2.) A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a körjegyzı gondoskodik. 

 
Balatonszılıs, 2005. február 14. 
 
   Nagy András    Jurics Tamás  

  polgármester        jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve: 2005. február 21. 
 
        Jurics Tamás 
           jegyzı 


