
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK

23/2009. (XI. 27.) Kt. rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX. 13.)
Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás
és a Ktv.44/A. §., 49/F. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 13. § (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A 40/2004/IX.13.) Kt. rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

 (1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A 
juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a 
Képviselő-testület a költségvetési rendeletében egyösszegben állapítja meg. 

(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a
jelen rendelet, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
49/F. §-a alapján  a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban „cafeteria” címszó 
alatt határozza meg.

(3) A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára
fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel
és nem csoportosítható át. A szociális keret konkrét – a 4., 5. és 6. §-okban
meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati
Szabályzatban a jegyző állapítja meg.” 

2. §

(1) A 40/2004.(IX.13.) Kt. rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő szociális 
juttatásokat biztosítja:

a) Családalapítási támogatás: Egyösszegű, vissza nem térítendő 
gyermekszületési támogatás

b) Illetményelőleg 
c) Csoportos élet- és balesetbiztosítás
A szociális támogatások feltételeit, az elbírálás rendjét a jegyző a Közszolgálati 
Szabályzatban külön-külön állapítja meg.
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(2) A 4. § (3) – (4) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek.

3. §

A „Jogharmonizációs záradék” cím és a 9. § hatályon kívül helyezésre kerül.

4. §

A rendelet 1. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

5. §

Jelen rendelet 2009. december 1-én lép hatályba.

T a p o l c a, 2009. november 27.

Császár László sk. dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2009. november 27.

dr. Imre László sk.
 jegyző  
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