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9/1994. (III.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, 
illetményrendszeréről és juttatásáról szóló 14/1992. (XII. 17.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros XVIII. kerületi önkormányzat Képviselő-testülete a 14/1992. (XII. 17.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

IV.  

Egyéb kedvezmények 

Jutalom 

4. §  A (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
"Jutalom az igazgatási bérelőirányzat terhére is (a bérmegtakarítás terhére) adható".  
A 4. § további részei változatlanok maradnak.  

Munkaruha juttatás 

6. § A (2) bekezdés kiegészül az alábbi mondattal: 
"Fenti összegek a IV. kategória kivételével nem tartalmazzák a személyi jövedelemadóra 

vonatkozó részt".  

Étkezési hozzájárulás 

7. § A hozzájárulás mértéke szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
"A Polgármesteri Hivatal egy hónapban az étkezési hozzájárulásra vonatkozó mindenkor 

hatályos jogszabályok által szerinti adómentes rész erejéig biztosít munkahelyi étkezési 
költséget, a Polgármesteri Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban lévő dolgozóknak a 
Polgármester által kijelölt kereskedelmi vagy vendéglátóipari egységbe".  

A (2) bekezdés további szövege változatlan marad.  

Anyakönyvvezetői juttatások 

9. §  A (4) bekezdésben a tiszteletdíj mértékénél a "max. 3200.- Ft/nap" szövegrész törlésre 
kerül. 

Az illetmény 

Eltérés az illetményrendszertől 

12. § (1) bek.: a "nem vezető" meghatározás törölve, a további szövegrész változatlan.  
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Azon köztisztviselők illetményét, akiknek a jelenlegi illetménye nem éri el a Ktv-ben 
meghatározott mérték 90%-át, 1994. július 1-jétől rendezni kell.  

Illetményelőleg 

14. § Az (1) bekezdésben meghatározott összeg 25 eFt-ra módosul. A (2) bekezdésben 
meghatározott 100 eFt 120 eFt-ra emelkedik.  

Fenti módosítások hatálybalépésének időpontja 1994. április 1. napja, kivétel a rendelet 6. 
§-a, amelyet január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet további részei változatlanok 
maradnak.  

I N D O K O L Á S 

4. §-hoz: Tekintettel az Ötv. rendelkezéseire, a Polgármester munkáltatói jogkörben eljárva 
szabadon határozhatja meg, hogy évente hány alkalommal ad jutalmat a Hivatal dolgozóinak 
az önkormányzat költségvetési keretein belül.  

6. §-hoz: A személyi jövedelemadóról szóló jogszabály is indokolja a (2) bek. kiegészítését.  
7. §-hoz: Jogszabályi változás alapján indokolt a (2) bek. szövegének módosítása.  
9. §-hoz: A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt törölni az összeg maximalizálását.  
12. §-hoz: Az illetményrendszertől való eltéréssel kapcsolatban a Köztársasági Megbízott 

úr észrevételei alapján, oly módon kell a rendeletben szabályozni, hogy a törvényben 
meghatározott elvek és arányok biztosítva legyenek valamennyi dolgozó esetében. A 
szorzószám emelése nem jelenti a költségvetés módosítását. Az 1993. évi költségvetési 
törvény határozza meg az illetményalap összegét, amely 18.000 Ft.  

14. §-hoz: Az önkormányzat költségvetésében lehetővé válik a rendeletben meghatározott 
összeg 5.000 Ft-tal történő emelése illetményelőleg címén, amelyet az elmúlt évi 
tapasztalatok alapján tartottunk szükségesnek. Az összeg emelése egyértelműen magával 
vonzza a (2) bekezdésben meghatározott összeg 25 eFt-hó-ra történő módosítását.  

B u d a p e s t ,  1994. március 18. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Molich Endre s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
  
 


