
Tarnaméra Község Önkormányzatának 
2/2010. (II. 25.)  önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint 
a szociális és kegyeleti támogatásairól 

 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szó-
ló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a alapján a következő rendeletet al-
kotja a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szoci-
ális és kegyeleti támogatásairól. 
 

 
A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testülete hivatalának köztisztvise-
lőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú köztisztviselőire is 
 
(2) A juttatások  közül egyes juttatások vonatkozásában a rendelet hatálya alá tartoznak 
 - a hivatal köztisztviselői,  
 - az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozói, 
 - a köztisztviselő közeli hozzátartói. 
  
(3) E rendelet alkalmazásában a képviselő-testület hivatala alatt kell érteni a helyi önkor-
mányzat képviselő-testületének hivatalát. 
 
(4) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg. 
 
 
 

A juttatások és a támogatások fedezete 
 

2. § 
 
 (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-
testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 
(2) Az e rendelet szerint biztosítható (szociális, kulturális, egészségügyi) – az 5. §-ban megha-
tározott – juttatásokra keret biztosítása nem kötelező. 
 
(3) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell bizto-
sítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.  
 
(4) A támogatások és juttatások keretének meghatározásakor figyelembe kell venni a támoga-
tásokat, juttatásokat terhelő járulék- és adóterheket is. 
 
 



  

3. § 
 
(1)  Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület: 

a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy  
b) a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, 

a körjegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési 
rendelet módosításával tehet eleget. 
 
(2) 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. 
 
(3)  A körjegyző felelős  

a) az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló elő-
irányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez 
igazodó szerepeltetéséért (beleértve a juttatásokat, támogatásokat terhelő járulékokat, 
valamint adóterheket), továbbá 
b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért. 
 

 
4. § 

 
(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározottak szerint, valamint 
a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 
 
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet, illetve az igénybe vehető összegeket úgy kell 
meghatározni hogy a 

a) nem mindenki által elérhető termék és szolgáltatás esetében az igénylés, kérelem 
beérkezésének sorrendjében kerüljön felhasználásra,  
b) mindenki számára azon feltételekkel és módon igénybe vehető termékek és szolgál-
tatás esetében az igénylésnél határozzanak meg határnapot. 

 
(3) A (2) bekezdés a) pontja esetében a keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – a 
nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani. 
 
(4) A (2) bekezdés b) pontja esetében a határnapot követően beérkező igényeket - nyilvántar-
tásba vételt követően – el kell utasítani.  
 
(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
 
 

A juttatások fajtái 
 

5. § 
 
(1) A köztisztviselő részére adható 

- családalapítási támogatás, 
- szociális támogatás, 
- illetményelőleg,  
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 



  

Családalapítási támogatás 
6. § 

 
 (1) A köztisztviselő részére a következő családalapítási támogatások adhatóak: 
 a) vissza nem térítendő, pénzben nyújtott gyermekszületési támogatás, 
 b) természetben nyújtott gyermekszületési támogatás. 
 
(2) A juttatások mértékét, megítélésének, kifizetésének módját a Közszolgálati Szabályzat tar-
talmazza. 
 
 

Szociális támogatás 
7. §. 

 
(1) A köztisztviselő részére szociális támogatásként: 
 - temetési segély, 
 - szociális segély 
adható. 
 
(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és a kifizetés rendjét a Közszolgálati Sza-
bályzat tartalmazza. 
 
 

Illetményelőleg 
8. §. 

 
(1) A köztisztviselő számára, kérelmére illetményelőleget lehet biztosítani. 
 
(2) Az illetményelőleg mértékét, feltételeit, a kifizetés és a visszafizetés rendjét a Közszolgá-
lati Szabályzat tartalmazza. 
 
 

Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 
9. §.  

 
 

(1) A köztisztviselőknek tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támoga-
tás biztosítható  
 - kamatmentes visszatérítendő, illetve 
 - vissza nem térítendő formában. 
 
(2) Vissza nem térítendő támogatás az iskolarendszerű oktatásban való részvétel esetén adha-
tó.  
 
(3) Évenként 50 ezer forintot meghaladó támogatás csak tanulmányi szerződés-kötés mellett 
adható. 
 
(4) A támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, a támogatás kifizetésének, elszá-
molásának rendjét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat a Közszolgálati Szabályzat tar-
talmazza. 



  

 
A támogatásokra vonatkozó szabályok 

10. §. 
 
 
(1)  A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások: 

a) eseti szociális segély, 
c) temetési segély, 

 
(3) Támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján adható. 
(A szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni.) 

 
(4) A támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása indo-
kolt. 

 
Eseti szociális segély 

11. §. 
 
(1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki átmenetileg a lét-
fenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd. 
 
(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülés, illetve létfenntartást veszé-
lyeztető indok lehet például: 

- a lakásfenntartással kapcsolatos lökésszerű kiadások (pl. fűtési kiadások), 
- az egészségügyi állapottal kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykeze-
lés költségei) stb. 

 
(3) Az eseti szociális segély egy évben két alkalommal adható, de indokolt esetben ennél 
többször is folyósítható. 
 
(4) Segély adott évben csak akkor állapítható meg, ha annak kifizetéséről még tárgyévben 
gondoskodni lehet. 
 
(5) Az eseti szociális segély összege alkalmanként a helyi szociális rendeletben meghatározott 
átmeneti segély összegéig terjedhet.  
 
(6) A segélyt a támogatást megítélő okirat alapján, a Hivatal pénzügyi szervezete közvetlenül 
a pénztárból készpénzben, vagy a kérelmező kérésére postai utalvánnyal fizeti ki. 

 



  

 
Temetési segély 

12. §. 
 
 (1) Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek,  

a) aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy nem volt 
tartásra köteles hozzátartozó, vagy 
b) aki tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját 
létfenntartását veszélyezteti. 
 

(2) Temetési segély nem adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki az önkormányzat 
szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján, ugyanazon temetési költségek tekinteté-
ben: 

- temetési segélyben részesült, illetve  
- ilyen segély iránt kérelmet nyújtott be, addig, amíg a kérelmet vissza nem vonja, il-
letve kérelme elutasításra nem kerül. 

 
(3) A temetési segély összege 15.000.- F. 
 
(4) A temetési segélyt a támogatást megítélő okirat alapján a Hivatal pénzügyi szervezete: 

- közvetlenül a pénztárból, készpénzben fizeti ki, vagy 
- a kérelmező kérésére, postai utalvánnyal fizeti ki, vagy 
- a kérelmező kérésére a bankszámlájára utalja. 

 
(5) A segélyt a megítélő határozat meghozatalát követően haladéktalanul ki kell fizetni.  

 
Vegyes rendelkezések 

13. §.  
 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szoká-
sos módon gondoskodik.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatályba lépéssel egyidőben hatályát veszti az önkor-
mányzat közös képviselő-testületi ülésén hozott 1/2003.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól. 
 
Tarnaméra, 2010. február 25. 
 
 

   Tímár László                                       Vargáné Tóth Márta  
   polgármester     körjegyző 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2010. február 25.  napján kihirdetve. 
 
Vargáné Tóth Márta 
         jegyző   


