Decs Nagyközség Képviselő-testületének
17/2012.(VII. 30.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint kegyeleti
támogatásáról
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri
hivatala (továbbiakban: hivatal) köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a
hivataltól, vagy jogelődjétől nyugállományba vonult köztisztviselőire, polgármestereire, továbbá e
rendelet 9. § -a a hivatalban lévő polgármesterre és a főállású alpolgármesterre.
(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott
(részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
A juttatások és a támogatások fedezete
2. § (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.
(2) A keretet juttatásonként illetve támogatásonként külön - külön, az éves költségvetési
rendeletekben kell megállapítani. A keretek közötti átcsoportosításra az igények alapján a jegyző
jogosult.
3. § A juttatásokra, támogatásokra jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt
keletkező pénzmaradvány a következő évben felhasználható az e rendelet tárgyát képező
juttatásokra, támogatásokra.
A juttatások és támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
5. § (1) A juttatások, támogatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben
meghatározottak valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.
(2) A juttatások, támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem
beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követően beérkezett igényeket,
kérelmeket - nyilvántartásba vételt követően - forráshiányra való hivatkozással el kell utasítani.
(3) Ha tárgy év közben a képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül
pótelőirányzatot állapít meg, akkor a forráshiányra való hivatkozással elutasított kérelmeket kell
előnyben részesíteni.
6. § Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell
vezetni.
7. § A jegyző a személyügyi ügyekkel foglalkozó köztisztviselő útján a juttatásokkal,
támogatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni :
a.) azok körültekintő felhasználásának biztosításáról,
b.) a jogosultság megállapításáról,
c.) azok folyósításáról.
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A juttatások és támogatások fajtái

a.)
b.)
c.)

9. § (1) A köztisztviselő részére juttatásként
temetési támogatás,
illetményelőleg,
tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás fizethető.

(2) Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója, kérésére -amennyiben az elhunytat a Hivatal
vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává- kegyeleti támogatásban részesíthető.
(3) A 9. §-ban meghatározott juttatások és támogatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatal vezetője a
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
10.§ A Hivatal valamennyi köztisztviselője az alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
Záró rendelkezések
11.§ (1) E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (XI.12.) KT. számú
rendelet hatályát veszti.
D e c s, 2012. július 25.
Biczó Ernő
polgármester

Kihirdetve 2012. július 30.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

