
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
 

19/2004. (V. 28.)   
r e n d e l e t e 

 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi juttatásai és támogatásai helyi szabályairól szóló a 

19/2003. (VIII. 13.) ÖR. sz. rendelettel módosított 17/2001. (IX. 12.) ÖR. sz. rendelet 
módosításáról és egységes szövege megállapításról 

  
 
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról 
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ának felhatalmazása és a Ktv. 49/H. 
§-a 49/J. §-a és 49/M. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban /a továbbiakban: Hivatal/ 
foglalkoztatott köztisztviselık juttatásai és támogatásai helyi szabályairól - a helyi 
közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével - a 
következı rendeletet alkotja:  
 

A rendelet hatálya 
  

1. § 
  

/1/ E rendelet hatálya Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
Hivatalában /a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal/ foglalkoztatott köztisztviselıkre terjed 
ki. 
/2/ A rendelet 6. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselıket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól - illetve jogelıd szervezetétıl - 
kerültek nyugállományba.  
/3/ A rendelet 2-4. §-ban foglaltak a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is 
kiterjednek.  
/4/ A részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıket e rendeletben szabályozott 
jogosultságok munkaidı arányosan illetik meg. 
  

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 
 

2. § 
  

/1/ A képviselı-testület a következı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat 
biztosítja:  
a) munkába járáshoz szükséges távolsági közlekedési bérlet, saját személygépkocsival 
munkába járáshoz és hivatali célú használatához költségtérítés, 
b) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,  
    - lakás felújítási /komfortfokozat emelési/ költségekhez kamatmentes kölcsön; 
    - lakásbıvítési költségekhez kamatmentes kölcsön; 
    - lakásépítéshez kamatmentes kölcsön; 
    - lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsön; 
c) családalapítási támogatás, 
     - egyösszegő - vissza nem térítendı - gyermekszületési támogatás; 
d) üdülési hozzájárulás, 
e) szociális támogatás, 
     - beiskolázási támogatás; 
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 - rendkívüli /eseti/ pénzbeli szociális segély; 
     - családi rendezvényeken közremőködık ajándékutalványa, támogatása   
f) illetményelıleg, 
g) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 
/2/ A köztisztviselı részére az önkormányzat szemüveg /kontaktlencse/ készítésének díjához - 
vissza nem térítendı - hozzájárulást biztosít. 
/3/ A köztisztviselı részére az önkormányzat magánynyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítést 
biztosít. 

3. § 
 
Az elhunyt köztisztviselıvel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a 
köztisztviselıt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 
meg. Közeli hozzátartozónak minısülnek a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. § b) pontjában meghatározott személyek. 
 

4. § 
  

A köztisztviselıt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, 
kérelmére temetési segély illeti meg. 

  
5. § 

  
/1/ A képviselı-testület a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások fedezetét az éves 
költségvetésben biztosítja.  
/2/ A rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyzı a közszolgálati szabályzatban állapítja 
meg.  

 
Nyugállományú köztisztviselık támogatása 

 
6. § 

  
A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthetı. 
Formái: 
- eseti szociális segély, 
- jövedelem-kiegészítés, 
- temetési segély, 
- kedvezményes étkeztetés. 

7. § 
  
/1/ A szociális támogatások körültekintı felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 
köztisztviselı szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról 
szóló döntés elıkészítése céljából 3 tagból álló szociális bizottságot kell létrehozni. 
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/2/ A Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Bizottság üléseinek összehívásáról az elnök 
gondoskodik. Az elnök jogosult képviselni a bizottság véleményét a szociális támogatásokról  
szóló döntés meghozatalával kapcsolatos eljárásban. 
/3/ A Bizottság évente legalább két ülést tart. Az elnök soron kívüli döntést igénylı esetben 
rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat. 
/4/ A Bizottság és elnöke feladataival, mőködésével, valamint eljárásával kapcsolatos 
részletes szabályokat a bizottság ügyrendje tartalmazza. 

  
8. § 

 
/1/ A polgármesteri hivatal felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıje alapilletménye 10%-
ának megfelelı mértékő illetménykiegészítésre jogosult. 
/2/ A polgármesteri hivatal középiskolai végzettségő köztisztviselıje alapilletménye 10%-
ának megfelelı mértékő illetménykiegészítésre jogosult. 
 

9. § 
  

/1/ E rendelet 2004. június 15. napján lép hatályba. 
/2/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 19/2003. (VIII. 13.) ÖR. sz. 
rendelettel módosított 17/2001. (IX. 12.) ÖR. sz. rendelet. 
 
 
Hajdúsámson, 2004. május 27. 
 
 

Hamza Gábor     Bagolyné Szőcs Mariann 
 polgármester        jegyzı 
 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Hajdúsámson, 2004. május 28. 
 
 
       Bagolyné Szőcs Mariann 
          jegyzı



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2010. (I. 29.) 
r e n d e l e t e  

a polgármesteri hivatal köztisztviselıi juttatásai és támogatásai helyi szabályairól szóló  
19/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának felhatalmazása alapján, tekintettel a Ktv. 49/F. §-ban, 
49/H. §-ban, 49/J. §-ban, 49/M. §-ban foglaltakra a polgármesteri hivatal köztisztviselıi juttatásai és 
támogatásai helyi szabályairól szóló 19/2004. (V. 28.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 2. §-ának címe és rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
 

„Cafetéria-, szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások 
 

2. § (1) A köztisztviselık a Ktv. 49/F §-ában meghatározott keretek között naptári évenként cafetéria-
juttatásra jogosultak. A képviselı-testület a cafetéria-juttatások éves elıirányzatát a költségvetési 
rendeletében biztosítja, melynek keretösszegét február 15-ig hagyja jóvá. 
 
(2) A jegyzı a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában állapítja meg a cafetéria-juttatások 
éves keretösszegét és a cafetéria-juttatásokra vonatkozó részletes szabályokat. 
 
(3) A képviselı-testület a köztisztviselık részére további szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatást biztosít: 

a) a munkába járást szolgáló távolsági közlekedési bérlethez, valamint a saját gépjármővel 
történı munkába járáshoz, 

b) családalapítási támogatás, 
c) szociális segély, 
d) illetményelıleg, 
e) képzési, továbbképzési támogatás, 
f) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához való hozzájárulás.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„6. § A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthetı, melynek formái: 

a) eseti szociális segély, 
b) temetési segély.” 

3. § 
 

E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
Hajdúsámson, 2010. január 28. 
 
 
 
  Andó Lászlóné     Kanyóné Papp Klára 
   polgármester               jegyzı 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Hajdúsámson, 2010. január 29. 
 
    Kanyóné Papp Klára 
     jegyzı 
 
        


