
Tar Község Önkormányzatának 
 

14/2001. (X.18.) számú rendelete 
a köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról 

 
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXIII.törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 49/H §-ban, 49/J. 
§-ban foglaltakra Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a köztisztviselők szociális, 
jóléti juttatásairól és szociális támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
A rendelet célja, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó juttatásokkal és támogatásokkal 
összefüggő, általánosan érvényesülő szabályok megalkotása. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
(1) A rendelet hatálya az önkormányzat polgármesteri hivatalában ( a továbbiakban: hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
(2) A rendelet 5.§. – azokra a nyugállományú köztisztviselőkre terjed ki, akik a hivataltól, 
illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba. 
 
(3) A rendelet 3-5 §-aiban foglalt rendelkezéseket a polgármester tekintetében is alkalmazni 
kell. 

 
II.FEJEZET 

 
KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK 

 
Szociális, jóléti juttatások, támogatások 

 
3.§ 

(1) A képviselő-testület a hivatal köztisztviselő részére az (2)-(3) bekezdésben részletezett 
szociális, jóléti juttatásokat biztosítja. 
 
(2) Visszatérítendő szociális juttatások: 
      (a) illetményelőleg 
 
(3) Vissza nem térítendő jóléti juttatások 
      (a) önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagdíjhoz hozzájárulás. 
 

4.§. 



(1) A képviselő-testület a 3.§-ban írt juttatásokra éves szinten a köztisztviselői állományi 
létszám és az illetményalap 150 százalékának szorzata szerinti összeget biztosítja. 
 
(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti összeget a 3.§-ban szabályozott jogcímek szerinti 
juttatásokra fordíthatja. A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét az 
egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 
Nyugállományú köztisztviselő szociális támogatása. 

 
5.§ 

(1) A képviselő-testület nyugállományú köztisztviselő támogatására a 4.§.(1) bekezdése 
szerinti kereten túl, az éves költségvetésében szociális keretet biztosít, amely felhasználható: 
     a,/ eseti szociális segélyre. 
 
(2) A jegyző az éves költségvetés szerinti keretet az (1) bekezdés szerinti támogatásokra 
fordíthatja. 
 

III. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
6.§ 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2001 július 1-től 
kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testületnek a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 7/1993 
(III.26.) számú rendelete hatályát veszti. 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
módon gondoskodik. 
 
 
Tar, 2001. október 12. 
 
 
Becze Lajos       Nagy Gábor 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


