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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2002.(IV.15.) önkormányzati rendelete   

 

a köztisztviselőknek nyújtható szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásokról1 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 

49/H §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1.§2 E rendelet hatálya Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre ( a továbbiakban a rendelet alkalmazásánál: köztisztviselők) terjed ki. 

 

 

 

 

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 

 

 

 

2.§3 (1) A köztisztviselő részére szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásként  

a) illetményelőleg, 

b) önkéntes kölcsönök nyugdíjpénztári és/vagy önkéntes kölcsönös egészségpénztári 

munkáltatói hozzájárulás 

adható.  

 

(2) Az illetményelőleg alkalmanként maximum a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg 

lehet legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettséggel. 

 

(3) A költségvetési évben az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásként adható juttatásra 

fordítható keret mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. 

 

(4) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés 

szabályait a Ktv. 49/H §-a értelmében a jegyző állapítja meg. 

 

 

 

 
1 Módosította a 15/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította a 15/2004.(X.29.) sz. önkormányzati rendelet 1.§-a. 
3 Módosította a 15/2004.(X.29.) sz. önkormányzati rendelet 2.§-a.  
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Szociális és kegyeleti támogatások  

 

 

3.§ Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának nyugdíjas 

köztisztviselője nincs. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szociális 

keretet még nem biztosít.  E támogatási formák bevezetésének szükségességét és lehetőségét a 

Képviselő-testület évente a költségvetés megállapításakor felülvizsgálja. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

4. §  (1) E rendelet 2002. április 15-én lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és 

pihenőidejéről, jutalmazásáról valamint juttatásairól szóló 17/1999.(IX.01.) számú 

önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 5/2000.(II.25.), 11/2000.(V.26.) és 

7/2001.(III.23.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

 

 

 


