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Rendelet szövege
Barabás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2010 (II.11.)
rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/F. §-a,
49/H. §-a és 49/J. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 10.
§-ára és a 13. § (1) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Barabás Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselőkre és Polgármesterre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
I. Köztisztviselői juttatások, támogatások
2. §
(1) A köztisztviselő részére a következő szociális juttatások állapíthatók meg:
a) lakásépítéshez, illetve vásárláshoz vissza nem térítendő vagy kamatmentes támogatás,
b) lakás felújítási, korszerűsítési és bővítési költségekhez történő – visszatérítendő
(kamatmentes kölcsön) és vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás,
c) egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás,
d) pénzbeli szociális segély,
e) illetményelőleg.
(2) A köztisztviselő részére a kulturális juttatások körében biztosítható az egyes
önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményes látogatására szolgáló belépőjegy.
(3) A köztisztviselő tanulmányi ösztöndíjban, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási
támogatásban részesülhet.
3. §
(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt hozzátartozó - amennyiben a
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segélyben
részesülhet.
(2) A köztisztviselő hozzátartozójának halála esetén - kérelmére - temetési segélyben
részesülhet.
4. §
(1) A cafetéria-juttatás éves összegét az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletben
határozza meg.
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(2) A rendelet 2.- 3. §-aiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Körjegyző, egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
II. A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
5. §
A nyugállományú köztisztviselő a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított szociális
keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
c) az Önkormányzat által fenntartott intézmények szolgáltatásainak kedvezménnyel
történő igénybevétele.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet alkalmazásában hozzátartozónak minősülnek a Ktv. 72. § (5) bekezdésében
meghatározott személyek.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit 2010. január 1jétől kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Barabás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 21/2005(X.14.) valamint a 12/2007(IX.06.) számú rendelete.

Barabás, 2010. február 11.

Daróczy Pál sk
polgármester

Dr. Baka Istvánné sk.
körjegyző
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