BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2009. (XI.26.) r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit és
munkavállalóit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott
felhatalmazás alapján , figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény továbbiakban:
(Pttv.) 13. §.(1) bekezdésére is – az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Bevezető rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők (továbbiakban együttesen:
köztisztviselők) jogviszonyára terjed ki.
(2) A rendelet III. fejezetében meghatározott
köztisztviselőket, munkavállalókat illetik meg.

juttatások

a

nyugállományú

(3) E rendelet 2. §. (1) bek. a.)-c.) valamint e.)-f.) pontja, (3) bekezdése, valamint a 3. §.
rendelkezéseit a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre és
alpolgármesterre is alkalmazni kell.
(4) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény 193/R. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban munkaviszony keretében
foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállalók) is.
(5) A rendelet 2. §. (1) bek. a.) pontjában foglalt juttatásokban csak a határozatlan idejű
jogviszonyban foglalkoztatottak részesülhetnek.
Határozott idejű foglalkoztatás
esetén a munkáltató egyedi elbírálása alapján lehetőség van a juttatás megítélésére.
(6) Határozott idejű foglalkoztatás esetén a 2. §. (1) bek. c.) és f.) pontja szerinti
juttatásban a kérelem benyújtásának időpontjában legalább további egy évig fennálló
határozott idejű jogviszonyban állók részesülhetnek.
II.
Juttatások, támogatások
2. §.
(1) 1A köztisztviselő és munkavállaló részére az Önkormányzat a következő juttatásokat
biztosítja:
a) lakásbővítéshez, lakásfelújításhoz – komfortfokozat emeléséhez –, valamint
lakásépítéshez és lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsön
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A bevezető mondatot módosította az 1/2010.(I.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január hó 27. napjától.

b)
c)
d)
e)
f)
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illetményelőleg
képzési, továbbképzési támogatás
kegyeleti támogatás (temetési segély)
egészségügyi támogatás

(2) Az (1) bek. a) - e) pontjában foglalt juttatások részletes feltételeiről Balassagyarmat
Város Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.
(3) A Hivatal egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget, ill. az ehhez szükséges
szemvizsgálaton történő részvételt biztosít.
(4) A (3) bekezdés szerinti munkaköröket, valamint a juttatás részletes feltételeit a jegyző és
polgármester által kiadott együttes szabályzat határozza meg.
III.
A nyugállományban lévők támogatásával kapcsolatos szabályok
3. §.
(1) A nyugállományú köztisztviselő valamint a nyugállományú munkavállaló az
Önkormányzat éves költségvetésében biztosított szociális keret terhére az alábbi
pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülhet:
a) 3
b) temetési segély
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokról kérelemre vagy hivatalból a
humánpolitikai vezető kezdeményezésére a jegyző dönt, melynek feltételeit az Egységes
Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
(3) Az (1) bek. rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából nyugállományú közszolgálati
jogviszonyban állónak és nyugállományú munkavállalónak az tekinthető, akinek a
Polgármesteri Hivatalban, ill. a jogelőd szervezeténél közszolgálati jogviszonya, ill.
munkaviszonya nyugdíjazására tekintettel szűnt meg.
IV.
A juttatások és támogatások fedezete
4. §.
(1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a Képviselőtestület a hivatal költségvetésében az (2) – (3) bekezdés figyelembevételével állapítja
meg.
(2) A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön kell megállapítani.
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A „eseti szociális támogatásként rendkívüli pénzbeli szociális segély” szövegrészt hatályon kívül helyezte a
6/2011.(II.25.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. február hó 25. napjától.
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Az „eseti szociális segély” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 6/2011.(II.25.) rendelet 1. §-a.
Hatálytalan 2011. február hó 25. napjától.

(3) Ha adott költségvetési évre a Képviselő-testület által a juttatásokra és támogatásokra
megállapított keret kevésnek bizonyul, évközben pótelőirányzatot kell kérni.
V.
Záró rendelkezések
5. §.
(1) Ez a rendelet 2009. december 1-jén napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
köztisztviselőit és ügykezelőit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról szóló 43/2001.(X.19.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
20/2003.(X.17.) rendelet hatályát veszti.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester
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jegyző
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