
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

2/2010. (II.11.) Kt. Rendelete 
 

a Körjegyzőségen 
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 1 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 44/A. §-a, 49/H. §-a, 
49/J. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §. (2) bekezdésére is, az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. § 

 
(1) E rendelet hatálya a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségén(a továbbiakban: Körjegyzőség) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki. 
(2) A rendelet 4-6. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő 
polgármester tekintetében is alkalmazni kell.  
 

2. § 
 

(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A juttatásokra és a 
támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében 
egyösszegben állapítja meg. 
(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a jelen rendelet, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a körjegyző a 
Közszolgálati Szabályzatban „cafeteria” címszó alatt határozza meg. 
(3) A Körjegyzőség költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell 
biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A 
szociális keret konkrét – a 4. §-ban meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a 
Közszolgálati Szabályzatban a körjegyző állapítja meg. 
(4) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület: 
a) juttatásokra előirányzatot nem állapít 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 rendelete 
módosításával tehet eleget. 
(5) 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.  
(6) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben és a Közszolgálati Szabályzatban 
meghatározott módon kell felhasználni. 
(7) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell 
felhasználni.  
A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani. 
(8) Ha év közben a Képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot 
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a – (7) bekezdésben meghatározott – 
nyilvántartásban már szereplő igényeket. 
(9) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
(10) A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a pénzügyi 
ügyintézők látják el. 

                                                 
1 Hatályba lépés napja: 2010. február 11. 



ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS 
3. § 

 
(1) A Körjegyzőség valamennyi köztisztviselője részére az Önkormányzat 8 %-os mértékű 
illetménykiegészítést biztosít. 

 
KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK 

4. § 
 

(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja:  
a) Illetményelőleg 
b) Szemüvegtérítés 
A szociális támogatások feltételeit, az elbírálás rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban külön-
külön állapítja meg. 
 

5. § 
 

(1) A rendelet 4. §.-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján 
kerülhet sor.  
A kérelmeket az érintett: 

a) köztisztviselő,  
írásban, vagy szóban adhatja be. A szóbeli kérelemről feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 

(2) A kérelmek elbírálásakor az érintett személy kötelezhető jövedelmi helyzetének igazolására, ha 
az adott támogatási forma megítéléséhez az szükséges. 

(3) A kérelmekről a körjegyző dönt. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
6. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2003. (XI.20.) Kt. számú rendelet. 
(3) A körjegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Körjegyzőség e rendeletben 

szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes 
szabályait. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – helyben szokásos módon – intézkedik.  
 

Lesenceistvánd, 2010. február 8. 
 
 

 
 Kovács Károly Dr. Takács Nóra 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve:  
 
Uzsa, 2010. február 11. 
 
 

Dr. Takács Nóra 
körjegyző 


