
  

 
 

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010. (IV.2.) önkormányzati rendelete 

 
 

a Papkeszi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kihirdetve: 2010. április 1. 



 

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010. (IV.2.) önkormányzati rendelete 

Papkeszi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

 
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendeletben meghatározott szabályokat a főállású polgármester tekintetében is 

alkalmazni kell. 
 
2. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat 
biztosítja: 

a) Lakásépítési-, vásárlási támogatások: 
aa) s felújítási (komfortfokozat emelési) költségekhez történő - 
visszatérítendő - pénzbeli hozzájárulás, 
ab) lakásbővítési költségekhez történő - visszatérítendő - pénzbeli 
hozzájárulás, 
ac) lakásépítéshez, vásárláshoz - visszatérítendő - pénzbeli hozzájárulás. 

b) Családalapítási támogatás: egyösszegű - vissza nem térítendő - gyermekszülési 
támogatás. 

c) Illetményelőleg. 
d) Temetési segély. 

(2) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a 
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 
meg. 
(3) Juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget Papkeszi Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 
(4) A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait az egységes közszolgálati 
szabályzatban tartalmazza. 
 
3. § (1) A nyugállományú köztisztviselő Papkeszi Községi Önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében biztosított szociális keret terhére (amely mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 2,5-szeresénél kevesebb nem lehet) az alábbi pénzbeli és természetbeni 
támogatásokban részesülhet: 

a) eseti szociális segély, 
b) temetési segély. 

(2) Juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget Papkeszi Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 
(3) A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait az egységes közszolgálati 
szabályzatban tartalmazza. 
 
4. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 
alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban 
élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. 



 

(2) A jegyző hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. 
 
5. § (1) A támogatások folyósításával, biztosításával és évenkénti nyilvántartás vezetésével 
kapcsolatos feladatokat Papkeszi Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója látja el. 
(2) A támogatás összegét a támogatást, juttatást megítélő képviselő-testületi határozat 
alapján a Papkeszi Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója 

a) készpénzben,  
b) kérelmező kérésére átutalással vagy 
c) postai utalvánnyal 

a támogatás odaítélésétől számított 5 munkanapon belül kifizeti. 
 
6. § (1) A rendelet 2010. április 2. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Papkeszi Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról valamint szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló 2/2003.(II.28.) ÖR. számú 
rendelet. 
 
 
 
 
Ráczkevi Lajos       Fodor Krisztina 
 polgármester                     jegyző 


