15/2012. (03. 21.) Kgy. rendelet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestületének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők részére
megállapítható szociális, lakhatási, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatások, valamint a szociális és kegyeleti támogatások helyi szabályairól
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 237.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestületének Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban
állókra terjed ki.
(2) A rendelet 2.§-ában meghatározott szabályokat a polgármester és az alpolgármester(ek)
tekintetében is alkalmazni kell.
2.§
A köztisztviselői juttatások, támogatások
(1) A köztisztviselő a következő szociális és jóléti juttatásokban részesülhet:
a) lakásépítési támogatás:
- kamatmentes kölcsön
b) lakásvásárlási ( lakótelek - vásárlási ) támogatás:
- kamatmentes kölcsön
c) lakhatási támogatás:
- lakáskorszerűsítési költségekhez kamatmentes kölcsön
- lakásbővítési költségekhez kamatmentes kölcsön
- önkormányzati lakáshoz jutás lehetősége
d) Szociális támogatás:
- egyszeri rendkívüli munkáltatói segély
- havonként folyósítandó munkáltatói segély, legfeljebb 1 évre
- kamatmentes kölcsön
- kiskorú gyermek és nappali tagozaton közép- és felsőfokú oktatási intézményben hallgató
(kivéve szakképzés) után köztisztviselők részére minden év december hónapban
ajándékutalvány juttatás
Az egyszeri rendkívüli munkáltatói segélyt, a havonként folyósítandó munkáltatói segélyt,
valamint a kamatmentes kölcsönt a köztisztviselő, vagy hozzátartozójának betegsége,
gyermekének születése, valamint közeli hozzátartozójának halála esetén lehet folyósítani.
e) Illetményelőleg

(2) A köztisztviselő a következő kulturális juttatásokban részesülhet:
a) képzési támogatás
b) továbbképzési támogatás
c) nyelvtanulási támogatás
(3) A köztisztviselő a következő egészségügyi juttatásokban részesülhet:
a) gyógyszertámogatás
b) orvosi segédeszköz beszerzéséhez támogatás
c) képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg készítéséhez
nyújtható támogatás
d) egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel (foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
vizsgálaton túl)
3. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatások, valamint a szociális és kegyeleti támogatások helyi szabályairól
szóló 43/2002. Kgy. Rendelet.

