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a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

juttatásokról és kegyeleti támogatásról 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 237.§-ban kapott felhatalmazás alapján a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és kegyeleti támogatásról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§ E rendelet hatálya a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján a polgármesterre 
és - ugyanezen törvény 10.§-ára figyelemmel - az alpolgármesterre (továbbiakban együtt: 
köztisztviselők) terjed ki. 
 

2. A köztisztviselőket megillető juttatások és a kegyeleti támogatás 
 

2.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
jóléti, egészségügyi és szociális juttatások:  

a) lakáscélú támogatás (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, bővítéshez, felújításhoz vagy 
korszerűsítéshez visszatérítendő kamatmentes támogatás); 

b) támogatás a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához; 
c) illetményelőleg. 

 
(2) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
támogatás: a kegyeleti támogatás. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt juttatások és kegyeleti támogatás mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az Egységes Közszolgálati 
Szabályzatban állapítja meg. 
 
(4) A (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás pénzügyi alapja a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkáltatói lakásépítési alapszámláján rendelkezésre álló pénzeszköz.  
 
(5) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti juttatások és a (2) bekezdés szerinti kegyeleti támogatás 
fedezetét a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésében kell tervezni. 
Juttatás és támogatás kizárólag a rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig nyújtható.  
 

3. Záró rendelkezések 
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2013. március 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 Kis Gábor dr. Szilágyi Ákos 
 polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K: 
A rendelet 2013. június 27. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
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