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LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (X.26.) rendelete
a
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv (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 kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13. § (2) bekezdésére is a
következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet hatálya Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában
(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, továbbá a rendelet
2. §-a a polgármesterre terjed ki.

(2)

A rendelet 3 §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivatalból, illetve jogelőd szervezetétől
kerültek nyugállományba.
2. §
Köztisztviselői juttatások és támogatások

(1)

(2)

A köztisztviselők részére az önkormányzat a tárgyévi költségvetés lehetőségének
függvényében a következő szociális juttatásokat biztosítja:
a./

szociális támogatás (iskolakezdési támogatás, temetési segély),

b./

illetményelőleg,

c./

képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

d./

üdülési csekk,

e./

ajándékutalvány,

f./

kultúra utalvány,

g./

ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internet használat,

h./

önkéntes nyugdíjpénztári befizetés,

i./

egészségügyi juttatás (különböző szűrővizsgálatok szervezése, képernyő előtti
munkavégzéshez használt szemüveg készítéséhez hozzájárulás).

Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
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3. §
A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok
(1)

A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetési rendeletben megállapított szociális
keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:
a./ eseti szociális segély,
b./ temetési segély.

(2)

A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület
az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.

(3)

A szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(4)

Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, az elbírálás rendjét a hivatali
szervezet vezetője állapítja meg.
4. §
Vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Lébény Polgármesteri
Hivatalának nyugállományú köztisztviselőit megillető szociális és kegyeleti támogatásról szóló
4/2004. (I.30.) számú rendelete hatályát veszti.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző
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