
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének   
1/2010.(II.12.) rendelettel módosított 

18./2003.(XI.11.) rendelete  
 a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 

szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint  illetménykiegészítéséről 
egységes szerkezetben 

 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról 
szóló  többször módosított 1992. évi XXII. tv ( továbbiakban: Ktv. ) 4. § -ában 
biztosított felhatalmazás és a Ktv. 44/A 49/H §-a, 49/J §-a, 49/M §-a alapján, 
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§ (1) 
bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§  
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének 
hivatalába kinevezett köztisztviselőkre, és ügykezelőkre. 
(2) A rendeletben meghatározott juttatások a nem teljes munkaidőben 
foglalkoztatott köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.  
(3) A rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott szociális támogatások 
azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól –illetve 
jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba.  
(4) A rendelet 2 – 6.§ -aiban meghatározott szabályokat a polgármester 
tekintetében is alkalmazni kell.  
 

A juttatások és támogatások  fedezete 
 

2.§ 
 
(1) A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a 
képviselő-testület költségvetési rendeletében a (2) (3) bekezdések 
figyelembevételével állapítja meg. 
(2) Az e rendelet szerinti juttatásokra és támogatásokra keret biztosítása nem 
kötelező.  
(3) Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselő-testület a juttatásokra és 
támogatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a megállapított keret  
kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A 
képviselő-testület e kérésnek költségvetési rendelete módosításával tehet eleget. 
 



 
(4) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező 
pénzmaradvány a következő évben a képviselő-testület döntése alapján – 
meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát 
képező juttatásokra és támogatásokra.   
(5) A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül szolgáló: 
a./ előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális 
igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint a  
b./ jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.  
(6) Az  (5) b./ pontjában meghatározottak alapján a jegyző anyagi felelősségre 
is vonható az éves keretet, előirányzatot meghaladó gazdálkodásért, előirányzat 
túllépésért.  Felelősségre azonban csak akkor vonható, ha a juttatásokra és 
támogatásokra  jóváhagyott együttes keretet túllépte.  
 

A juttatások és támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása, 
nyilvántartása 

 
3.§ 

 
(1) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben 
meghatározott módon, valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott 
módon kell felhasználni. 
(2) Az egyes juttatásokról és támogatásokról elkülönített nyilvántartást kell 
vezetni.  
 
 

A juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok 
 

4.§ 
 
 

A jegyző a személyzeti ügyekkel foglalkozó köztisztviselő, továbbá a szociális 
bizottság útján köteles a juttatásokkal és támogatásokkal  kapcsolatban  
intézkedni : 
a./ a juttatások és támogatások  körültekintő felhasználásának biztosításáról 
b./ a foglalkoztatott köztisztviselők, a nyugállományú köztisztviselők  szociális 
helyzetének folyamatos figyelemmel kiséréséről 
c./ az egyes juttatásokra  és támogatásokra való jogosultság megállapításáról 
d./ az egyes megítélt juttatások és támogatások folyósításáról. 

 
 
 
 
 



 Köztisztviselői juttatások, támogatások  
 

5. §  
 

(1) A köztisztviselő részére  
a./ családalapítási támogatás 
b./ szociális támogatás 
c./ hat.kív 
d./ illetményelőleg 
e./ képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás  
f./ monitor előtti munkavégzéshez védőszemüveg 
g./ önkéntes kiegészítő egészségpénztár tagdíj 100 %-a 
fizethető.  
(2) A nyugállományú köztisztviselő részére 
a./ eseti szociális segély 
b./ temetési segély 
biztosítható a  6. §-ban foglaltak szerint.   
(3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, 
valamint  visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.  
(4) hat.kív.  
 

Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 
6.§  

 
(1) A nyugállományú köztisztviselő a mindenkori költségvetési rendeletben 
biztosított szociális keret terhére az 5.§ (2) bekezdésében foglalt  
támogatásokban részesülhet.   
(2) A szociális támogatások felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 
köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítése  céljából 3 tagból álló szociális 
bizottságot  / továbbiakban: biztosság /   kell létrehozni. A bizottság tagjai: a 
személyzeti ügyekkel foglalkozó köztisztviselő, az igazgatási főelőadó és a 
pénzügyi főelőadó. 
(3) A bizottság tagjai sorából elnököt választ. A bizottság üléseinek 
összehívásáról az elnök gondoskodik. A bizottság döntéshozatalakor  szavazat 
egyenlőség esetén    az elnök szavazata dönt. A bizottság véleményét, illetve 
javaslatát írásban terjeszti elő.  
(4)  A bizottság ülését az elnök kérelem beérkezését követő 15 napon belül 
köteles összehívni. 
(5) A támogatások megállapítása kérelemre, vagy hivatalból kerülhet sor. A 
kérelmet a nyugállományú köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozó / 1959. évi IV. tv. 685. § b. pontja / nyújthatja be.  



(6) A kérelmekről illetve támogatások megítéléséről – a bizottság véleményének 
figyelembe vételével - a jegyző  dönt.  
(7) A temetési segély összege 20.000 forint. 
(8) Eseti szociális segély évente maximum  3  alkalommal ítélhető meg, 
esetenként maximum 10.000 forint értékben. A segély megítélésnek feltétele az 
egy főre eső jövedelem vizsgálata, mely nem haladhatja meg a mindenkori 
köztisztviselői illetményalapot.  
 

Illetménykiegészítés 
 

7.§  
 
(1) A képviselő-testület egységesen valamennyi  felsőfokú iskolai végzettségű 
és  középiskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít 
meg. (2) Az illetménykiegészítés mértéke 
a./ felsőfokú iskolai végzettség esetén a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 
b./ középiskolai végzettség esetén a köztisztviselő alapilletményének 5 %-a 
  

Záró rendelkezések 
8. §  

 
(1) Ez a rendelet 2003. november 1 - jén, a 7. §-a 2004. január 1. napján lép 
hatályba, jelen rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 
3/2003.(III.4.) rendelettel módosított 8/2002.(IV.30.) önkormányzati rendelet.  
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben előírt 
módon.  
 
Mátraszentimre, 2003. november 10. 
 
                               Stuller András                                dr. 
Bekecs Andrea 
                                 polgármester                                         
jegyző 
ZÁRADÉK: 
Kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon  
Mátraszentimre, 2003. november 11. 

     dr. Bekecs Andrea  
  jegyző 
 

Egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve 2010. február 12. 
                                                                                                             
dr. Bekecs Andrea 
                                                                                                            
jegyző 


