Zákányszék Község Önkormányzatának
6/2008. (III.28.) Kt. rendelete
a köztisztviselőknek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról,
szociális és kegyeleti támogatásokról
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, valamint 41/A §-ának (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Zákányszék Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (a
továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire és ügykezelőire (a továbbiakban együtt:
köztisztviselő), valamint a Hivataltól nyugállományba vonult volt köztisztviselőkre.
2. §
(1) A Hivatal az alábbi szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat biztosítja:
a) illetményelőleg,
b) képzési támogatás,
c) szemüvegtérítés.
(2) A Hivatal – a nyugállományú köztisztviselők számára – az alábbi szociális és kegyeleti
támogatásokat biztosítja:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a nyugállományú köztisztviselők
részére – Köztisztviselők Napja alkalmából – tárgyjutalom adható.
Szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások
3. §
Illetményelőleg
(1) A határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező köztisztviselő – indokolt esetben –
illetményelőleget igényelhet.
(2) Az illetményelőleg összege nem haladhatja meg a kérelmező kéthavi nettó illetményét.
(3) Az illetményelőleget legfeljebb hat havi egyenlő részletben, kamatmentesen kell
visszafizetni.

4. §
Képzési támogatás
(1) A Hivatal a köztisztviselő részére, munkaköri feladatainak eredményesebb ellátása
érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez támogatást biztosíthat. A támogatás
összege nem haladhatja meg oktatási félévenként az 50.000 Ft-ot.
(2) Ha a képzési támogatás a képzés teljes tartama alatt összesen meghaladja az 50.000 Ftot, a köztisztviselővel tanulmányi szerződést kell kötni.
5. §
Szemüvegtérítés
(1) Azon köztisztviselő, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül képernyős
eszközt használ, szemüvegtérítésben részesíthető, ha a szemészeti szakvizsgálat
eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – monitorkímélő
szemüveglencse viselése indokolt.
(2) A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb évi 25.000 Ft
lehet.
(3) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő évente egyszer
látásvizsgálaton és emellett, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen
részt.
Szociális és kegyeleti támogatások
6. §
Eseti szociális segély
(1) Nyugállományú köztisztviselő eseti szociális segélyben részesíthető, ha rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy méltó megélhetésének biztosításához az egyébként indokolt.
(2) Eseti szociális segély évente legfeljebb két alkalommal adható, s összege –
alkalmanként – nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.
(3) Eseti szociális segély természetbeni juttatás, így különösen ajándék- vagy élelmiszercsomag formájában is adható.

7. §

Temetési segély
(1) Nyugállományú köztisztviselő közeli hozzátartozója eltemettetési költségének
részbeni fedezéséhez temetési segélyt igényelhet, ha az eltemettetéssel járó költségek
megfizetése megélhetését veszélyezteti.
(2) A temetési segély összege – alkalmanként – nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

Igazgatási szünet
8. §
(1) A Hivatal minden év július utolsó két hetében és augusztus első hetében, ezen
túlmenően december 27-től december 31-ig igazgatási szünetet tart, amely alatt a
szabadságot ki kell adni, illetve ki kell venni.
(2) Az igazgatási szünet ideje alatti valamennyi munkanapon, a Hivatal egyébként
meghatározott ügyfélfogadási idejében folyamatosan gondoskodni kell a postai
küldemények és a személyesen leadott kérelmek átvételéről, nyomtatványok
kiadásáról, a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő esetekben a sürgős
intézkedések megtételéről, valamint a lejárt határidejű számlák, a segélyek és
munkabérek kifizetéséről.
(3) Az igazgatási szünet időtartamáról, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókról
a lakosságot és a társhatóságokat megfelelő módon értesíteni kell.
9. §
(1) Ezen rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal dolgozói
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/1993. (IX. 23.) Ör. rendelet,
valamint az ezt módosító 6/1996. (VI. 06.) Ör., 13/1997. (XII. 30.) Ör., 24/2000. (XII.
29.) Ör., 28/2002. (XII. 31.) Ör., 18/2003. (IX. 23.) Ör., 5/2004. (II. 13.) Ör. és a
25/2006. (XII. 15.) Kt. rendeletek.
(3) A szociális és kegyeleti támogatások fedezetéül szolgáló szociális keretnek az
önkormányzat 2008. évi költségvetésében történő elkülönítéséről a költségvetés ezen
rendelet hatályba lépését követő első módosítása alkalmával kell gondoskodni.
Zákányszék, 2008. március 28.

Matuszka Antal
polgármester

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének kezdő napja:
2008. 03.28.
Utolsó napja: 2008. 04. 28.
A rendelet az SZMSZ 26. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán
kifüggesztésre került.
Zákányszék, 2008. 03. 28.

Dr. Tatár Zoltán

