
18/2001.(XI.30.) MÖK számú rendelet 
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról 

 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4., 44/A, 46. § (5) bekezdésében, 49/H. 
49/J. §-ában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16.§(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet személyi hatálya és értelmező rendelkezései 
1.§ 

 
(1) E rendelet hatálya Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 
köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott azon nyugállományú 
köztisztviselőkre, akik a Hivataltól – illetve jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

(2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, munkaidő-
arányosan kell alkalmazni.  
 

 Köztisztviselői juttatások, támogatások 
2. § 

(1) A köztisztviselő részére Mezőberény Város Önkormányzata a következő szociális 
juttatásokat biztosítja: 

a) Szociális támogatások 
- pénzbeli szociális segély; 
- beiskolázási támogatás.  

b) Illetményelőleg. 
 (2) A köztisztviselő tanulmányi ösztöndíjban, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási 
támogatásban részesülhet. 
 

3. § 
 

(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozó, - amennyiben a 
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segélyben 
részesülhet.  

4. § 
 

A rendelet 2-3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban 
állapítja meg. 

 

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 
5. § 

 
(1) A nyugállományú köztisztviselő a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított 
szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet: 

a.) eseti szociális segély; 
b.) temetési segély. 
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6. § 
 

(1)1 A rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 
alapján kerülhet sor. A kérelmeket a 5. § (1) bekezdés a.) pontja esetén az érintett 
köztisztviselő, b.) pontja esetén a köztisztviselő közeli hozzátartozója is beadhatja. Közeli 
hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek. 
(2) A kérelmekről a jegyző dönt. A támogatás feltétele, hogy a nyugdíjas köztisztviselő 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét nem haladja meg. 
 

27. § 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
(1) E rendelet 2002. január 1-jétől lép hatályba. 
(2)3 
(3)4 
 
                                                 
1 Módosította a 14/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2016. március 31. nappal. 
2 Hatályon kívül helyezte a 7 /2008. ( IV.1.) számú rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. április 1. 
naptól. 
3 Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a, 2016.március 31. hatállyal. 
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a, 2016.március 31. hatállyal. 


