
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2001.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket 
megilletı szociális, kulturális és egészségügyi juttatásokról, 

valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXIII. tv. 
(továbbiakban: Ktv.) 4. §-a alapján, továbbá figyelemmel a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 13. § (2) 
bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban1 

(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre2 
terjed ki. 

 
(2) A rendelet 2-3, 5 és 6 §-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre 

is alkalmazni kell. 
 

(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket3 a 
juttatások és támogatások munkaidő-arányosan illetik meg. 

 
(4) A rendelet 2. és 3. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell a hivatalban 

foglalkoztatott és munkaviszonyban álló 4 hivatali gépkocsivezetőkre. 
 

(5) A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások 
azokat a nyugállományú köztisztviselőket és ügykezelőket5 illetik meg, 
akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba. 

 
(6) E rendelet hatálya nem terjed ki: a közmunka, a közhasznú munkavégzés, 

a közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, kivéve a Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál6 közigazgatási-hatósági feladatokat 
ellátó, hat hónapot meghaladóan foglalkoztatottakat.7 

 

                                            
1 Hivatal elnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. július 20-tól. 
2 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
3 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
4 „ügykezelőkre” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatálytalan: 2003. július 1. 
5 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
6 Hivatal elnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. július 20-tól. 
7 Módosította a 3/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. január 1-jétől. 
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A köztisztviselői juttatások, támogatások 

2. § 
 

(1) A köztisztviselő és ügykezelő8 részére az önkormányzat a következő 
szociális juttatásokat biztosítja: 

a) lakásépítéshez, lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsön; 
b) eseti szociális támogatások: 

- rendkívüli pénzbeli szociális segély, 
- rendkívüli természetbeni szociális segély, 
- beiratkozási támogatás; 

c) illetményelőleg; 
d) családalapítási támogatás: 

- egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás, 
- gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás; 
- házasságkötés esetén egyszeri pénzbeli támogatás;9 

e)  - a Ktv. 49/F. §-a szerinti caferéria-juttatás.10 
 

(2) A köztisztviselő és ügykezelő11 részére az önkormányzat a következő 
oktatási és kulturális juttatásokat biztosítja: 
- könyvvásárlási támogatás, 
- képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás; 
 

(3)  Az Önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselők és 
ügykezelők részére a 3/2002.(VIII.30.) SzCsM rendelet szerint biztosítja a 
képernyő előtti  munkavégzéshez az éleslátást biztosító szemüveget az 
arra jogosultaknak, továbbá indokolt kérelemre a szemüveg 
(kontaktlencse) készítésének díjához – vissza nem térítendő – 
hozzájárulást biztosít.12 

 
3. § 

 
(1) Az elhunyt köztisztviselővel és ügykezelővel13 közös háztartásban élt 

közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt, ügykezelőt nem 
nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 
meg. 

(2) A köztisztviselőt és ügykezelőt14 a vele közös háztartásban élt közeli 
hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. 

 
(3) A temetési segély kifizetését a hivatal vezetője engedélyezi. 

 
(4) Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. tv. 685. § b) pontjában meghatározott személyek. 
 

                                            
8 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
9 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
10 Beiktatta a 3/2010.(I.27.) rendelet. Hatályos: 2010. január 1-jétől. 
11 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
12 Módosította a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől.  
13 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
14 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1-jétől. 
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(5) A (3) bekezdés alkalmazása szempontjából a jegyző tekintetében a 
hivatal vezetője a polgármester, a hivatal köztisztviselője, ügykezelője15 
és a polgármester tekintetében a jegyző. 

 
4. § 

 
A 2. § (1)-(2) bekezdésében, a 3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, 
feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait, 
valamint a (3) bekezdés szerinti munkaköröket a jegyző az egységes 
közszolgálati szabályzatban határozza meg. 
 

5. §16 
 

6. §17 
 

A nyugállományú köztisztviselők támogatásának szabályai  
7. § 

 
(1) A nyugállományú köztisztviselő és ügykezelő az önkormányzat éves 

költségvetésében biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és 
természetbeni támogatásban részesülhet: 

a) eseti szociális segély, 
b) temetési segély. 

(2) A jegyző a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, 
a nyugállományú köztisztviselők és ügykezelők szociális helyzetének 
folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés 
előkészítése céljából referenst bízhat meg. 

 
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott támogatásokról kérelemre vagy 

hivatalból a referens kezdeményezésére a jegyző dönt. 
 
(4) A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos 

feladatokat a Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály18 látja el. 
 

Juttatások és támogatások fedezete 
8. § 

 
(1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget az 

önkormányzat Képviselő-testülete a hivatal költségvetésében a (2)-(3) 
bekezdés figyelembevételével állapítja meg. 

 
(2) A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön kell 

megállapítani. 
 

                                            
15 Beiktatta a 18/2003.(IX.30.) rendelet. Hatályos: 2003. július 1. 
16 „Egyéb juttatások” című szakaszt hatályon kívül helyezte az 5/2005.(II.15) rendelet. Hatálytalan: 2005. 

február 15-től. 
17 „Törzsgárda jutatom” című szakaszt hatályon kívül helyezte a 23/2007.(VIII.29.) rendelet. Hatálytalan: 2007. 

szeptember 1-jétől. 
18 Osztály elnevezését módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. július 20-tól. 
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(3) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület által a juttatásokra 
megállapított keret kevésnek bizonyul, évközben pótelőirányzatot kell 
kérni. 

 
Záró rendelkezések 

9. § 
 

(1) E rendelet 2001. november 15-én lép hatályba. 
 
(2) Rendelkezéseit a (3) és (4) bekezdés kivételével a hatálybalépés napjától 

kell alkalmazni. 
 

(3) A 2. § (1) a), b), d) pontjai a 2. § (2)-(3) bekezdése, 3. §, 5. §, 7. § 
rendelkezéseit első alkalommal 2002. évi költségvetés elfogadását 
követően kell alkalmazni. 

 
(4) A rendelet 5. §-át 2002. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról 

szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
23/1994.(VIII.30.) Ör. rendelet, valamint az ezt módosító 29/1995.(XI.28.) 
Ör, 2/1996.(I.10.) Ör.  6/1996.(II.20.) Ör. és a 22/1999.(VII.21.) számú 
rendeletek hatályukat vesztik.  

 
Szécsény, 2001. november 12. 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

jegyző 

Máté Csaba s.k. 
polgármester 

 
Az alaprendelet 2001. november 13-án került kihirdetésre. 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
Szécsény, 2010. január 27. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

 

 


