Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
13/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
a szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv. 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ezen rendelet hatálya kiterjed a Kétegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, közszolgálati
ügykezelőire, a főállású polgármesterre, és az alpolgármesterre (továbbiakban: köztisztviselő).
(2) A rendeletben szabályozott egyes juttatások a köztisztviselő kérelmére és az éves költségvetés
előirányzatainak függvényében adhatók.
(3) A köztisztviselő házasságkötésekor a családalapításhoz szükséges alapvető lakhatási feltételek
megteremtése érdekében a lakás felszerelési és berendezési tárgyainak megvásárlásához, illetve
gyermeke születésekor a felmerült költségek részbeni fedezésére vissza nem térítendő
támogatásban részesíthető.
(3) A támogatás feltétele a munkáltatónál fennálló, legalább 5 éves közszolgálati jogviszony.
(4) A támogatást a munkáltató engedélyezi, folyósítása utólag, számla ellenében történik.
2. §
(1) A köztisztviselő az őt ért rendkívüli esemény (közvetlen hozzátartozójának halála,
rokkantsággal járó betegsége, baleset, elemi csapás, rendkívüli körülményből származó
káresemény) miatt támogatásban részesíthető.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás odaítélése és mértékének megállapítása a munkáltató
hatáskörébe tartozik.
(3) A köztisztviselő évente egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíthető, amennyiben
háztartásában élő saját vagy házastársának gyermeke általános vagy középiskola nappali
tagozatos tanulója.
(4) A köztisztviselő részére közszolgálati jogviszonyának - nyugállományba vonulása miatti megszűnésekor ajándéktárgy adományozható.
3. §
A köztisztviselő a Hivatalban működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat keretében orvosi vények
felíratására jogosult, valamint évenként egy alkalommal - díjmentesen - egészségügyi
szűrővizsgálaton jogosult részt venni.
4. §
(1) A köztisztviselő két évente, védőszemüveg díjához - vissza nem térítendő – hozzájárulásra
jogosult abban az esetben, ha számítógépen dolgozik, és a szakorvos igazolja a munkavégzéshez
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szükséges éleslátást biztosító szemüveg beszerzésének indokoltságát.
(2) A pénzbeli hozzájárulás mértéke a számlával igazolt költségek összege. A hozzájárulás utólag,
számla ellenében fizethető ki. A szemüvegekről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartás
tartalmazza a munkavállaló nevét, munkakörét, a szemüveg átvételének időpontját, a számla
számát és az átvételt igazoló munkavállalói aláírást. A nyilvántartást a jegyző vezeti.
5. §
(1) A köztisztviselő átmeneti anyagi nehézségeinek enyhítése céljából – visszatérítendő
támogatásként – illetményelőlegben részesíthető.
(2) Illetményelőleg csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező nevén ilyen címen
tartozás nem áll fenn.
(3) Az illetményelőleget a köztisztviselők kamatmentesen vehetik igénybe, visszafizetési
kötelezettség terhe mellett.
(4) Az illetményelőleg felső határa a folyósításkor érvényes minimálbér ötszöröse.
(5) A törlesztés kezdő időpontja az Államkincstárhoz való jelentést követő első bérfizetés napja.
Az illetményelőleget legfeljebb 6 hónap alatt – havi egyenlő részletekben – kell visszafizetni,
fizetési haladék nem engedélyezhető.
(6) A közszolgálati jogviszony – bármilyen jogcímen történő – megszűnése esetén az
illetményelőleg még hátralévő részének egy összegben történő visszafizetése válik esedékessé,
melyben méltányosság nem gyakorolható.
6. §
(1) A jegyző a polgármesteri hivatal szakember szükségleteinek biztosítására a köztisztviselővel
tanulmányi szerződést köthet.
(2) Tanulmányi szerződés alapján a munkáltató a köztisztviselőt – a szakemberszükségletnek
megfelelő tárgyú - képzési, továbbképzési támogatásban részesítheti.
11. §
A köztisztviselő egyéb juttatás címén a fennálló, pénzintézet által folyósított lakáscélú hitel
törlesztéséhez támogatásra jogosult. A folyósítás feltételeire vonatkozóan az Szja. törvény előírásait
kell alkalmazni, mértéke az Szja törvény szerinti adómentes mértéket nem haladhatja meg.
12. §
Ez a rendelet 2018. október 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő juttatásokra
is alkalmazni kell.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

