
Babót Község Önkormányzatának 
10/2001. (XI.26.) rendelete  

a  köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, 
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában kapott 
felhatalmazás és a Ktv. 49/H.§-a és 49/M.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I.Fejezet 
A rendelet hatálya 

1. § 

/1/ E rendelet hatálya Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri 
Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

/2/ A rendelet 21.§-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivatalból. – illetve jogelőd szervezetétől – kerültek 
nyugállományba. 

/3/ E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és 
kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselő-testület a Ktv. Alapján felhatalmazást 
kapott. A képviselő-testület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozási 
mérték meghatározására terjed ki. 
A juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a Jegyző határozza meg az Egységes 
Közszolgálati Szabályzatban. 

II. Fejezet 
Munkaidő 

2. §. 

/1/ A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

hétfőtől-csütörtökig                     7.00-16.00 óráig 
pénteken            7.00-13.30 óráig 

/2/ A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának 
rendjéről a Jegyző külön rendelkezik. 

III. Fejezet 
Szociális, egészségügyi és egyéb juttatások 

Illetményelőleg 

3. §. 

A köztisztviselők átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben 
részesíthetők. 



A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása 

4. §. 

/1/ A köztisztviselő részére a tanulmányi támogatás biztosítható. 

/2/ A tanulmányi támogatás éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésében 
határozza meg. 

IV. Fejezet 
Kegyeleti gondoskodás 

Kegyeleti támogatás 

5.§. 

/1/ A Ktv. 49/M. §. szerint: „az elhunyt köztisztviselőt a jegyző közszolgálat halottjává 
nyilváníthatja.” 

/2/ A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben, vagy egészben 
a jegyző döntésének megfelelően az önkormányzat átvállalja. 

V. Fejezet 
Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

6.§. 

/1/ A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 

/2/ A szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet 
biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 

/3/ A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: 
a.) eseti szociális segély 
b.) jövedelem kiegészítés 
c.) temetési segély 
d.) kedvezményes étkezés 

VI. Fejezet 
A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése 

7.§. 

/1/ A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 
munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladat elvégzéséért, 
ezen eredmények közvetlen, rövid határidőn belül történő ösztönzésére a Hivatal 
köztisztviselői jutalomban részesíthetők. 

/2/ Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésében 
határozza meg. 



ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

8.§. 

/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. július 1.-től kell 
alkalmazni. 

/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
munkavégzéséről és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 2/1994. (II.3.)ÖKT.sz. 
rendelet, hatályát veszti. 

Babót, 2001. október 26. 
 
 Molnár János Dr. Lázárné Kovács Andrea 
 Polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Babót, 2001. november 26. 
 
 
 Degovics Ildikó 
 jegyző 


