Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
47/2005. (XII.22.) rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket és ügykezelıket megilletı szociális,
jóléti, kulturális juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselıkre és ügykezelıkre terjed ki.
(2) A rendelet 5. §-ban meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselıket és ügykezelıket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelıd szervezetétıl kerültek nyugállományba.
(3) A rendelet 2-3. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.
II. FEJEZET
A köztisztviselıket, illetve az ügykezelıket megilletı juttatások, támogatások
2. §
Jóléti és kulturális juttatások
(1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket és ügykezelıket az alábbi jóléti és kulturális
juttatások, illetve támogatások illetik meg:
a) Lakástámogatások:
- lakásépítési és lakásvásárlási egyösszegő, visszatérítendı kamatmentes pénzbeli
támogatás,
- lakás felújítási és lakásbıvítési költségekhez történı egyösszegő, visszatérítendı
kamatmentes pénzbeli támogatás.
b) Illetményelıleg
c) Kulturális juttatásként a Lajosmizse Város Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény,
sport- és szabadidıs létesítmény rendezvényeinek 50 %-os kedvezménnyel történı látogatása.
(2) A köztisztviselı és az ügykezelı képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatásban részesíthetı.
3. §
Szociális támogatások
(1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselı és ügykezelı pénzbeli szociális segélyben részesülhet.
(2) Az elhunyt köztisztviselıvel, illetve ügykezelıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozó, amennyiben a köztisztviselıt, illetve ügykezelıt nem nyilvánították a közszolgálat halottjávátemetési segélyben részesülhet.
(3) A köztisztviselı, illetve ügykezelı közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segélyben
részesülhet.

-24. §
E rendelet 2-3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét,
valamint a visszatérítés szabályait a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

III. FEJEZET
A nyugállományú köztisztviselı, illetve ügykezelı támogatásaival kapcsolatos szabályok
5. §
A nyugállományú köztisztviselı, illetve ügykezelı a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított
szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:
a.) eseti szociális segély;
b.) temetési segély;
c.) az Önkormányzat által fenntartott kulturális, közmővelıdési intézmény, sport- és szabadidıs
létesítmény rendezvényeinek 50 %-os kedvezménnyel történı látogatása,
d.) a házi segítségnyújtás és az étkeztetés 50 %-os kedvezménnyel történı igénybevétele.

IV. FEJEZET
Értelmezı és záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény 685. §-ának b.) pontjában meghatározott személyek.
(2) E rendeletben szabályozott juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a Képviselı-testület éves
költségvetési rendeletében biztosítja.
(3) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti
Lajosmizse Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket
megilletı szociális, jóléti és kulturális juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 10/2003. (V.30.) rendelete.
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A rendelet kihirdetve: 2005.december 22.
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