A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati
jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992.
évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat hivatala
(továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról a következő rendeletet
alkotja:
I.
Bevezető rendelkezések
1. §
(1)1 A rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre
(továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
(2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan
kell alkalmazni.
(3)2 A rendelet 2. §-ában foglaltakat - a 2. § a) pontja kivételével - a közgyűlés foglalkoztatási
jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell.
(4)3
II.
Egyéb juttatások
2. §4
(1) A közgyűlés a Hivatal köztisztviselői részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokra biztosít fedezetet az önkormányzat éves költségvetésében:
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a)

lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatásként, lakásbővítéshez,
korszerűsítéshez, -építéshez, -vásárláshoz kamatmentes kölcsön;

b)

szociális támogatásként:
- baleseti halál-, baleseti rokkantsági-, baleseti kórházi ápolási biztosítás,
- rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,

c)

illetményelőleg;

d)

tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

-felújításhoz, -

Módosította a 13/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet 8. §-a (hatályba lépett: 2003. december 5-én, e rendelkezést
2004. január 1-től kell alkalmazni), a 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 42. §-a (hatályba lépett: 2010. január 28-án, e
rendelkezést 2010. január 1-jétől kell alkalmazni).
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Módosította a 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet 27. §-a (hatályba lépett: 2001. december 19-én, e rendelkezést
2001. november 1-től kell alkalmazni).
3
Hatályon kívül helyezte a 13/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése 2003. december 5-én.
4
Módosította a 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 38. §-a (hatályba lépett 2006. március 1-jén).

e)1
f)

a munkába járással kapcsolatos költségekhez hozzájárulás.

(2)2 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jóléti juttatásként a Baranya Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága üzemelésében lévő
személygépkocsi vehető igénybe - az önkormányzat lehetőségének függvényében - saját
vezetéssel magáncélú használatra munkahelyre utazáskor és munkahelyről történő
hazautazáskor, kilométer meghatározásával (egyszeri engedély, folyamatos használat).
(3)3 Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait - kivéve a (2) bekezdésben meghatározott
juttatás tisztségviselői és megyei főjegyzői igénybe vételét, amikor is az engedély kiadására a
közgyűlés elnöke tekintetében az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, a közgyűlés alelnöke és a
megyei főjegyző tekintetében a közgyűlés elnöke jogosult - a megyei főjegyző az egységes
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(4)4 A személygépkocsi használója
a)

köteles megtéríteni az üzemanyagköltséget - kivéve, ha saját maga vásárolja meg az
üzemanyagot -, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott Ft/km alapul vételével
számított összeget,

b)

az a/ pontban meghatározott költséget utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig fizeti
meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának. A tulajdonost terheli
részben a szerviz- és amortizációs költség,

c)

a személygépkocsi magáncélú használata esetén a teljesített kilométerről menetlevelet
vezet a Baranya megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága hatályban lévő Gépjármű
Üzemszabályzatának előírásai szerint.
III.
A nyugállományú köztisztviselők támogatása
3. §

(1) A közgyűlés évente a költségvetési rendeletében a Ktv. 49/J. §-a alapján a nyugállományú
köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására szociális keretet biztosít.
(2) A szociális keret terhére a nyugállományú köztisztviselők az alábbi pénzbeli és természetbeni
támogatásban részesülhetnek:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
c) kedvezményes üdültetés,
d) könyvvásárlási támogatás, színház, hangverseny bérlet.
(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú
köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról
szóló döntés előkészítése a nyugdíjas köztisztviselők ügyeivel foglalkozó személyzeti és
munkaügyi csoport feladata.
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Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése 2010. január 28-án.
Beiktatta a 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 39. §-a (hatályba lépett: 2007. február 22-én).
3
Módosította a 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 39. §-a (hatályba lépett: 2007. február 22-én).
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Beiktatta a 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 39. §-a (hatályba lépett: 2007. február 22-én).
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(4) A rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt támogatások megállapításáról és folyósításáról a
személyzeti és munkaügyi csoport előterjesztése alapján a megyei főjegyző dönt.
IV.
Vegyes és záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2001. november 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők munkavégzéséről, egyéb juttatásokról,
a munkaköri elnevezések, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló 3/1997. (I.28.) Kgy.
rendelet – az 5. § (3) bekezdése kivételével – és az azt módosító 7/1999. (II.25.) Kgy. rendelet
30., 31., 32., 33. és 34. §-a, a 17/1999. (VI.30.) Kgy. rendelet 8. § és 9. §-a, a 28/1999. (XII.30.)
Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése, a 13/2001. (VI.27.) Kgy. rendelet 8-10. §-a, a 3/1998. (I.30.)
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Pécs, 2001. október 30.
Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

