
 
A HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 

3/2010.(II.12.) RENDELETE 
a köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló 

13/2001.(XI.07.) rendelete módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§., valamint a 49/H. §., 
49/J. §. és a 49/M. §-a alapján, a Köztisztviselői törvény 2009. évi CIX. törvénnyel 
módosítására figyelemmel a köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló 
13/2001.(XI.07.) rendelete ( a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § (1)  A R. 1. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
  

„ (4) A köztisztviselőket a Ktv. 49/F. §-a alapján megillető cafetéria - juttatás éves 
keretét a Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a költségvetés 
elfogadása során határozzák meg, a cafetéria - juttatás részletszabályozását a Hivatal 
Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.” 

 
(2) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ (1) E rendelet hatálya a Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség hivatalában (továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőre terjed ki.” 
 

(3) A R. 2. § (1) bek. b.) pontja az üdülési hozzájárulásról hatályát veszti, ezzel a c) pont 
számozása b.) pontra változik. 

 
(4) A R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
(5) A R. 7. § (1) bek. b.) pontja, valamint a 7. § (5) bekezdése a nyugállományú 
köztisztviselők kedvezményes üdültetéséről hatályát veszti, ezzel a R. 7. § (6) bek. számozása 
eggyel csökken. 
 
(6) A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A nyugállományba vonuló köztisztviselőt egy havi munkabérének megfelelő összegű 
pénzjutalomban kell részesíteni.” 

 
(7) A R.-ben a „jegyző” szövegrész helyébe mindenütt a „körjegyző” szövegrész lép. 

 
2. § (1) E rendelet 2010. február 15- én lép hatályba. 

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet 
egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 

 
k.m.f. 

 
 
 Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
A rendeletet 2010. február 12. napján kihirdettem. 
 
        Peterkéné dr. Farkas Andrea 
              körjegyző 
 


