
Felgyő Község Önkormányzatának 

9/2001. (X.26.) Kvt. sz. rendelet 

a Felgyő Község Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala 

köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól 

  

Felgyő Község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
polgármesteri hivatala köztisztviselőinek a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól (a továbbiakban: juttatások), a szociális és kegyeleti támogatásairól 
(továbbiakban: támogatások) az alábbi rendeletet alkotja: 

  

I. 

Általános rendelkezések 

  

1.§ (1) A rendelet hatálya a polgármesteri hivatal jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) és 

köztisztviselőire terjed ki. 

(2) E rendelet 2.§-ában foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni 
kell. 

(3) Ezen rendelet alkalmazása során a Ktv. szerinti hivatali szervezet vezetőjén a 
jegyző esetében a polgármestert, polgármester esetében a képviselő-testületet kell 
érteni. 

  

II. 

Juttatások 

  

2. § (1) A köztisztviselő az alábbi szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásban 

részesíthető: 

a/ Vissza nem térítendő szociális támogatás – a köztisztviselő életkörülményeiben 

bekövetkezett rendkívüli események megoldására. 

b/ visszatérítendő illetményelőleg – a köztisztviselők kérelme alapján. 



c/ Vissza nem térítendő tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 
támogatás – a hivatal céljainak megvalósítása érdekében, a köztisztviselők szakmai 
fejlődésének elősegítésére. 

(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a 
visszatérítés szabályait a jegyző a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati 
szabályzatában állapítja meg. 

  

III. 

Támogatások 

  

3.§ (1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel – az éves 

költségvetési rendeletben szociális és kegyeleti támogatás céljára biztosított szociális keret 

terhére – rászorultság alapján alábbi pénzbeni támogatásban részesíthető: 

a/ eseti szociális segély 

b/ temetési segély 

(2) A támogatás mértékét, feltételeit és az elbírálás rendjét a jegyző a 2. § (2) 
bekezdésében foglalt szabályzatban állapítja meg. 

  

IV. 

Vegyes és záró rendelkezések 

  

4.§ (1) Az e rendeletben foglalt juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló 
előirányzatokra a képviselő-testülethez benyújtott következő évi költségvetési 
koncepcióban, illetve éves költségvetési rendelet-tervezetben kell javaslatot tenni. 

(2) Juttatás és támogatás megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha arra az 
éves költségvetési rendeletben az e célra rendelkezésre álló előirányzat fedezetet 
biztosít. 

  

6.§ (1) Ez a rendelet 2002. január hó 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet helyben szokásos módon – hirdetőtáblán – történő kifüggesztéséről 
a jegyző gondoskodik. 



  

  

  

Szabóné Berkes Etelka Petkovné Tápai Márta 

alpolgármester jegyző 

  

A rendelet 2001. október 16-án hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetést 
nyert. 

  

  

  Petkovné Tápai Márta 
  jegyző 

  

 


