Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti
támogatásairól, és a KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés
adományozásáról
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre
(továbbiakban: köztisztviselők), valamint ahol a rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, a
Polgármesteri Hivataltól nyugállományba vonult köztisztviselőkre (továbbiakban:
nyugdíjasok).
2.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a cafetéria-juttatásokon kívül a következő
juttatásokban, támogatásokban részesülhet:
a) visszatérítendő juttatásként:
aa) lakásépítési és –vásárlási támogatás címén: lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez,
korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön,
ab) illetményelőleg,
b) vissza nem térítendő juttatásként:
ba) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
bb) egészségügyi juttatásként szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő
hozzájárulás
bc) kegyeleti támogatás
bd) pénz- és tárgyjutalom, valamint kitüntetés
be)1 bankszámla-hozzájárulás.
(2) Szociális támogatás címén vissza nem térítendő támogatásként a köztisztviselők
rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segélyben részesülhetnek.
3.§ Évenként a Polgármesteri Hivatal
ARANYGYŰRŰ kitüntetésben részesülhet.

egy

köztisztviselője

KÖZTISZTVISELŐI

4.§ A nyugdíjasok – az erre a célra létrehozott szociális keretből – szociális helyzetükre
figyelemmel e rendelet 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott
juttatásban és támogatásban részesülhetnek.
5.§ (1) A nyugdíjasok a kegyeleti támogatás iránti igényüket írásban nyújthatják be
Nyergesújfalu Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) részére a szülő, a házastárs, a
hivatalosan elismert élettárs, gyermek és az igénylővel együtt élő testvér halálesetét követő
harminc napon belül.
(2) A kegyeleti támogatás iránti igényekhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat és a
temetési számla másolatát.
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(3) A benyújtott igényekről a jegyző dönt a nyugdíjas referenssel együtt az igények
benyújtásától számított 15 napon belül.
(4) A kegyeleti támogatás összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap 100
%-a.
6.§ (1) A nyugdíjasok a szociális támogatás iránti igényüket írásban nyújthatják be a jegyző
részére, melynek tartalmaznia kell a támogatás iránti igény okát, a családban az egy főre jutó
nettó jövedelmet és az eltartott családtagok számát.
(2) A benyújtott igényekről a jegyző dönt a nyugdíjas referens véleményének írásban történő
beszerzését követően, az igények benyújtásától számított 15 napon belül.
(3) A szociális támogatás maximális összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői
illetményalap 100 %-a.
7.§ A nyugdíjasok részére történő támogatások kifizetésével, nyilvántartásával összefüggő
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
8.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007.(II.28.) számú
rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv alapján a köztisztviselők
részére megállapított egyéb juttatásokról
2. Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 3/2010(II.01.) számú rendelete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján a köztisztviselők részére megállapított egyéb
juttatásokról szóló 4/2007 (II.28.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet ) módosításáról.
(3)2 3 A bankszámla-hozzájárulás összege 500 Ft/fő/hó, melyre a köztisztviselő minden évben
január 1. napjától december 31. napjáig jogosult.
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Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Molnár Lívia
aljegyző

A rendeletet 2013. május 31. napján kihirdettem.
Dr. Molnár Lívia
aljegyző
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