ZÁHONY VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2004. /IV.1./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket megillető
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról
Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
– többször módosított és kiegészített – 1992. évi XXIII. törvény /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. törvény 13. § /1/-/2/ bekezdéseire az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
/1/ E rendelet hatálya Záhony Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.
/2/ A rendelet rendelkezéseit a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester
tekintetében is alkalmazni kell.
Köztisztviselői juttatások
2. §
/1/ A köztisztviselők, ügykezelők részére az önkormányzat az alábbi szociális juttatásokat
biztosítja:
a./ lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
- lakásépítéshez, lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsön
b./ családalapítási támogatás,

-

egyösszegű – vissza nem térítendő – házasságkötési támogatás,
egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás

c./ üdülési hozzájárulás,
d./ szociális támogatás,
- temetési segély
e./ illetményelőleg,
f./ képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
/2/ A köztisztviselők, ügykezelők részére az önkormányzat jóléti juttatásként
közszolgálati nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítést biztosít.
/3/ A köztisztviselők részére az önkormányzat az alábbi kulturális juttatásokat biztosítja:
a./ szakkönyvvásárlási támogatás,
b./ színházlátogatás támogatása.
/4/ A kulturális juttatások közül a színházlátogatási támogatás az ügykezelőket is
megilleti.
/5/ A köztisztviselők, ügykezelők részére az önkormányzat
juttatásokat biztosítja:

az alábbi egészségügyi

a./ védőszemüveg készíttetésének költségéhez hozzájárulás,
b./ fogászati kezelések költségéhez hozzájárulás,
c./ önkéntes véradáson történő részvételért szabadnap.
3. §
A 2. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
4. §
A juttatások fedezete
A juttatásokra az adott évben kifizethető keret összegét a képviselő-testület a
költségvetési rendeletében állapítja meg.

5. §
Záró rendelkezések
/1/ Ez a rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket megillető
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló 40/2003. /XII. 30./ számú
önkormányzati rendelet.
Záhony, 2004. március 30.
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- 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
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