Leányvár község Képviselõ-testületének
1/2002. (II.10.) önkormányzati
RENDELETE
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról
Leányvár község Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Leányvár Képviselõ-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselõkre terjed ki.
(2) A rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a
nyugállományú köztisztviselõket illetik meg, aki a Hivataltól – illetve jogelõd
szervezetétõl – kerültek nyugállományba.
(3) A rendelet 2–7. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.
I.
Köztisztviselõi juttatások, támogatások
2. §
(1) A köztisztviselõ részére az önkormányzat a következõ szociális juttatásokat biztosítja:
a) Szociális támogatások
– rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély (max. 5000.-Ft)
b) Illetményelõleg
c) Kamatmentes munkáltatói kölcsön (max. 300.000.-Ft)
(2) A köztisztviselõ részére az önkormányzat a következõ jóléti juttatásokat biztosítja:
a) életbiztosításhoz kapcsolódó nyugdíj-elõtakarékosság díjához való hozzájárulás
3. §
A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyzõ az egységes közszolgálati szabályzatban
állapítja meg.

4. §
(1) A köztisztviselõt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén,
kérelmére temetési segély illeti meg.
(2)A temetési segély összege: 8.000.- Ft, amelynek kifizetését a jegyzõ engedélyezi.
II.
Nyugállományú köztisztviselõk támogatásaival kapcsolatos szabályok
5. §
(1) A nyugállományú köztisztviselõ Leányvár község minden évi költségvetési
rendeletében biztosított szociális keret terhére, az alábbi pénzbeli és természetbeni
támogatásokban részesülhet:
a) eseti szociális segély (max. 5000.-Ft)
b) temetési segély (8000.-Ft)
c) kedvezményes étkeztetés.
(2) A szociális támogatások körültekintõ felhasználásának biztosítása, a nyugállományú
köztisztviselõ szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az
igényjogosultságról szóló döntés elõkészítése a Szociális Bizottság feladata.
6. §
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján
kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselõ vagy a vele közös háztartásban élõ
házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.
7. §
A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a szociális
ügyintézõ látja el.
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet 2002. február 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. január 1-tõl
kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.
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