
Tura Város Önkormányzatának 

21/2003.(VIII.26.) 

RENDELETE 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ  
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról 

Tura. Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. §-a, 
49/J. §-a és 49/M. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. 
§ (1) bekezdésére ,továbbá a 2003.évi XLV.törvény 137.§.(2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségére , az alábbi rendeletet alkotja 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Tura Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Hivatalában (a 
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselõkre és ügykezelőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 2–6. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester és alpolgármester(ek) 
tekintetében is alkalmazni kell. 

I. 

Köztisztviselõi juttatások, támogatások 

2. § 

(1) A köztisztviselõ részére az önkormányzat a következõ szociális, jóléti  juttatásokat 
biztosítja: 
 
a) lakhatási,lakásépítési,lakásvásárlási támogatás 

– kamatmentes kölcsön 
 

b) albérleti díj hozzájárulás 

c)  szociális támogatás 
– beiskolázási támogatás 
 

d) illetményelõleg 

e) tanulmányi ösztöndíj,képzési,továbbképzési,nyelvtanulási támogatás 

f) üdülési hozzájárulás 



(2) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselõ részére  szemüveg 
(kontaktlencse) készítésének díjához – vissza nem térítendõ – hozzájárulást biztosít. 

3. § 

A rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontjától a 2.§ (2) bekezdéséig meghatározott juttatások 
mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a 
jegyzõ az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

4. §  

A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi 
Osztály látja el. 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Fenti juttatások fedezetét a 2.§.(1) bekezdés a./ pontja kivételével a Képviselő-testület 
évente költségvetési rendeletében biztosítja 

(2) A rendelet hatálybalépésének évében e rendeletben meghatározott juttatások- a 
2.§.(1)bekezdés a./ pontja kivételével- a személyi juttatás előirányzat terhére nyújthatók. 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2003.szeptember 1-én lép hatályba. 

(2) Tura Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 12/2001.(IX.11) számú  rendelet 1-6.,8-19.§-a e rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg, míg 7.§-a 2003.december 31.napjával hatályát veszti. 

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott 
módon gondoskodik. 

Kelt: Tura,2003.augusztus 26. 
 

Tóth István sk. Dolányi Róbertné sk. 
polgármester  jegyzõ  

 


