Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
20/2001.(X.16.) önkormányzati rendelete1
(egységes szerkezetben)
2

Sándorfalva Város Önkormányzata a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992 évi XXIII. tv.
(Ktv.) 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: Hivatal) köztisztviselıinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat a következık szerint szabályozza.

1. §
(1) A rendelet hatálya a Hivatal köztisztviselıire terjed ki.
(2) A rendelet 5. §-a és a Közszolgálati Szabályzatban foglalt juttatásokra vonatkozó
rendelkezéséket a polgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A hivatal köztisztviselıi e rendelet 5. §-ában, valamint a Közszolgálati Szabályzatban
felsorolt juttatásokra, támogatásokra a Szabályzatban meghatározott mértékben és módon
jogosultak.
(4)3,
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A köztisztviselıknek, az alapilletményük 15
illetménykiegészítés jár.

%-val megegyezı mértékő

2. §5
A köztisztviselıket megilletı juttatások, támogatások:
(1) a.)6
b.) illetményelıleg
c.) képernyı elıtti munkavégzéssel összefüggı védıszemüveg térítés
d.) rendkívüli szociális támogatás,
e.) nyugállományú köztisztviselık támogatása
(2) A b – e.) pontokra vonatkozó részletszabályok Sándorfalva Város Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati Szabályzatában kerülnek szabályozásra.

3. §
1

A rendelet megjelölését módosította: 4/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. február
11-tıl. Rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni.
2
A felhatalmazó rendelkezést módosította: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 1. §. Hatályos 2009. december 18.
3
A bekezdéssel kiegészítette: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 2. §. Hatályos: 2009. december 18.
4
Mértékét módosította a 21/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. január 1-tıl.
Rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni.
5
Módosította: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 3. §. Hatályos: 2009. december 18.
6
Hatályon kívül helyezte a 4/2011.(II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2011. február 11-tıl.
Rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni.

(1)
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A köztisztviselıt, amennyiben nyugállományba vonulását megelızıen a Sándorfalva
Polgármesteri Hivatalánál vagy jogelıdjénél legalább 25 évig folyamatos közszolgálati
jogviszonnyal rendelkezett, nyugdíjazásakor Sándorfalva stilizált címerével ellátott
aranygyőrő illeti meg kitüntetésképpen, emlékül.

(2) Az aranygyőrő költsége nem lehet több, mint a központi költségvetésben meghatározott
illetményalap háromszorosa.

4. §
(1)8 A köztisztviselı, nyugdíjas köztisztviselı halála esetén, amennyiben nyugdíjba vonulását
Megelızıen, illetve halálát megelızıen 20 éven keresztül Sándorfalva Polgármesteri
Hivatalánál, illetve ennek jogelıdjénél folyamatos közszolgálati jogviszonnyal
rendelkezett, a jegyzı a közszolgálat halottjává nyilvánítja, ennél rövidebb a Hivatalnál
eltöltött közszolgálati jogviszony esetén pedig a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
(2) A közszolgálat halottja igazolt temetési költségét a hivatal viseli.
(3) A temetési költség nem haladhatja meg a központi költségvetés illetményalapjának
ötszörösét.

5. §9
A rendeletben meghatározott juttatások, támogatások fedezetét Sándorfalva Város
Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

6. §
Ez a rendelet 2001. október 16-án lép hatályba, egyidejőleg a 14/2000. (V. 16.) Kt. sz.
rendelete hatályát veszti.
Sándorfalva, 2001. október 16.
Darázs Sándor sk.
polgármester

Muhiné dr. Boruzs Ilona sk.
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2001. október 17.
Muhiné Dr. Boruzs Ilona sk.
jegyzı
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles:
2011. december 14.
Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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Módosította: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 4. §. Hatályos: 2009. december 18.
Módosította: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 5. §. Hatályos: 2009. december 18.
9
Módosította: 40/2009. (XII. 17.) Ör. 6. §. Hatályos: 2009. december 18.
8

2

