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Szegvár Nagyközség Képviselő-testületének 
18/2001. (VIII.29.) Ör. sz. 

Önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek szociális, jóléti, 

kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti 
támogatásáról 

 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

a módosítására megjelent 27/2001. (XI.28.) Ör. sz. önkormányzati rendelettel. 
 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a 49/H, 49/J, 49/K §-okra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti 
támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire terjed 
ki. 

II. 
Szociális, jóléti, kommunális, egészségügyi juttatások 

 
2. § 

 
 
(1) Szegvár Nagyközség Önkormányzata az alábbi visszatérítendő, illetve vissza 
nem térítendő egyéb juttatásokat biztosítja a köztisztviselők számára: 
 

a.) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás, 
b.) üdülési hozzájárulás, 
c.) szociális támogatás, 
d.) illetményelőleg, 
e.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
f.) természetbeni juttatás. 

(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a 
visszatérítés szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.  
 

III. 
Nyugállományú köztisztviselők juttatásai 

 
3. § 

 
(1) Szegvár Nagyközség Önkormányzata a nyugállományú köztisztviselők részére – 
a szociális keret terhére – az alábbi juttatásokat biztosítja: 
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a.) eseti szociális segély, 
b.) temetési segély, 
c.) kedvezményes étkeztetés. 

 
(2) A támogatás mértékét, feltételeit és az elbírálás rendjét a jegyző a közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 
 

IV. 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) Az e rendeletben foglalt juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló 
előirányzatokra a jegyző által elkészített, a polgármester által a Képviselő-testülethez 
benyújtott következő évi költségvetési koncepcióban, illetve éves költségvetési 
rendelettervezetben kell javaslatot tenni. 
 
(2) Juttatás és támogatás megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha arra az éves 
költségvetési rendeletben az e célra rendelkezésre álló előirányzat fedezetet biztosít.  
 

5. § 
 
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2001. december 1-től lép hatályba. 

 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 19/2000. 
(V.31.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 

 
Szegvár, 2001. november 28. 
 
Szenczi Sándorné s.k.       Végh Ibolya s.k. 
    polgármester               jegyző 


