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32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Budapest, XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat képviselő-testülete a 
köztisztviselők jogállásról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: 
Ktv.) 4. §-ában, 46. § (5) bekezdésében, 44/A. §, 49/H. §-ban, valamint a 49/J. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 106. § (7) 
bekezdésére - a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 

I. fejezet 

A rendelet személyi hatálya 

1. § (1) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalával (továbbiakban: 
hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 
valamennyi köztisztviselőre, munkaidejük arányában. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a polgármesterre és az alpolgármesterekre is alkalmazni 
kell. A juttatás mértékéről a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság dönt, a 
képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 

(3) A rendelet hatálya a jelen szabályozásban meghatározott körben a hivatalból, illetőleg 
jogelőd szervezetétől nyugállományba került volt köztisztviselőkre is kiterjed. 

Közszolgálati jogviszony tartalma 

2. § (1) A hivatal belső szervezeti egységeinek (irodák)  vezetésére felsőfokú szakirányú 
iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő kaphat vezetői megbízást irodavezetői címmel. 
Az irodavezetők helyettesítésére önálló munkakörben felsőfokú szakirányú végzettséggel és 
közigazgatási szakvizsgával rendelkező irodavezető-helyettes alkalmazható. 

(2) Az irodavezetői megbízás a főosztályvezető-helyettesi, az irodavezető-helyettesi 
vezetői megbízás osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás.  

(3) A hivatal a belső szervezeti egységei munkacsoportokra tagozódnak, amelyek élén a 
tartósan, kiemelkedően jó munkát végző,  legalább 3 éves közigazgatási gyakorlattal 
rendelkező középiskolai végzettséggel rendelkező munkacsoport vezetők állnak A 
munkacsoport vezetői megbízás nem minősül a Ktv.-ben szabályozott vezetői megbízásnak. 

(4) Eltérő rendelkezés hiányában a munkacsoport vezetői megbízás határozatlan időre 
szól és külön indoklás nélkül azonnali hatállyal visszavonható. 
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II. fejezet 

A köztisztviselőket megillető juttatások 

3. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére a – Ktv-ben meghatározottakon túl – 
az alábbi juttatásokat biztosítja: 

A./ utazási kedvezmény 
B./ albérleti díj hozzájárulás 
C./ munkáltatói kölcsön 
D./ üdülési támogatás 
E./ illetményelőleg 
F./ tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás 
G./ szociális és kegyeleti támogatás 
H./ egészségügyi, kulturális támogatás, jóléti juttatás 

Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások 

Utazási kedvezmény 

4. § A hivatal köztisztviselője részére utazási kedvezmény jár, amely lehet: 
a) munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet 
b) a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben meghatározott munkába járással  kapcsolatos 

utazási költségtérítés 

Albérleti díj hozzájárulás 

5. § (1) A hivatalban dolgozó köztisztviselő részére  albérleti hozzájárulás jár. 
(2) A hozzájárulás keretösszegét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési 

rendeletben határozza meg. 

Munkáltatói kölcsön 

6. § (1) A köztisztviselők lakásépítését, -vásárlását, -felújítását a képviselő-testület egy 
alkalommal kamatmentes kölcsönnel támogathatja. A kamatmentes kölcsönnel támogatottak 
nevét és a kölcsön összegét év végén a jegyző közzéteszi. 

(2) A kölcsönökre fordítható összeget a képviselő-testület évente a költségvetési 
rendeletben határozza meg. 

Üdülési támogatás 

7. § A köztisztviselő jogosult az önkormányzat üdülőinek, illetve üdülési lehetőségek 
kedvezményes igénybevételére. 

Illetményelőleg 

8. § A képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére a költségvetési rendeletben 
meghatározott keret terhére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít. 
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Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás 

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal céljai megvalósítása érdekében a köztisztviselők 
szakmai  fejlődésének, továbbképzésének elősegítésére költségvetési rendeletében képzési, 
támogatási alapot képez. 

(2) Az alapból kell fedezni a tanulmányi támogatásokat, tandíjakat, szakmai és nyelvi 
képzéseket és továbbképzéseket, szakmai továbbképzésekkel egybekötött belföldi és 
külföldi utakat is. 

Szociális és kegyeleti támogatás 

10. § A képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett hátrányos 
események megoldására a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére  

- szociális segélyt, 
- temetési segélyt biztosít. 

11. § (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, 
amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési 
segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott személyek. 

(2) A temetési segély összege 60.000.- Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 
12. § (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála 

esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. 
(2) A temetési segély összege 50.000.-Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 

Egészségügyi támogatás 

13. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére egészségük megóvása érdekében az 
önkormányzat által fenntartott, továbbá a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott 
sportlétesítményekben térítésmentes sportolási lehetőséget biztosít. 

(2) A hivatal köztisztviselői  saját részükre történő szemüveg, kontaktlencse készítésének 
díjához történő- vissza nem térítendő hozzájárulásban részesülnek. 

Kulturális támogatás 

14. § A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére kulturális támogatás 
címén a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott művelődési intézményi szolgáltatás 
térítésmentes igénybevételét biztosítja. 

A támogatás keretösszegét a testület az éves költségvetési rendeletben állapítja meg. 

Jóléti juttatás 

15. § A köztisztviselő részére a képviselő-testület jóléti juttatásként a magánnyugdíj-pénztár 
tagdíj kiegészítést biztosítja. 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

16. § A Hivatalból – illetve a jogelőd szervezettől – nyugállományba került köztisztviselő 
részére a külön kezelt szociális alap terhére 

- eseti szociális segély 
- temetési segély 
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- kedvezményes üdültetés 
- támogatás  
- jövedelem-kiegészítés állapítható meg. 

III. fejezet 

Eljárási szabályok 

17. § A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a köztisztviselők tekintetében a jegyző 
az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

Záró rendelkezések 

18. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. július 1. 
napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével a többször módosított 14/1992. (XII. 17.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet - II. fejezete, a 17. §, 
valamint a 18. § rendelkezéseinek kivételével - rendelkezései hatályukat vesztik. 
B u d a p e s t ,  2001. október 11. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S 

Általános rész 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény jelentős változásokat hozott a köztisztviselők, 
így az önkormányzat életében is. 

Az egységes közigazgatás és az egységes jogalkalmazás érdekében a törvény a korábbihoz 
képest részletesebben szabályoz köztisztviselőket megillető támogatások és juttatások 
esetében. A korábbi egymondatos megengedő szabályozás helyett jelenleg a Ktv. törvényi 
szintű, részletes rendelkezéseket alkalmaz országos egysége jogalkalmazási gyakorlat 
elősegítésére. 

A jelenlegi rendelet tervezet a hivatalnál már meglévő támogatásokat és juttatásokat 
továbbra is megtartja, illetve bizonyos mértékben bővíti. Az új szabályozás célja, hogy a 
korábbi juttatások megtartása mellett, illetve ezek bővítésével elősegítse a hivatal 
köztisztviselőinek kötődését az önkormányzathoz és a kerülethez, valamint illeszkedjék a 
költségvetéshez, a meglévő forrásokhoz, ne jelentsen túlzott megterhelést. 

Jogszabályi rendelkezés alapján a rendelet tervezet nem térhet ki a juttatások mértékére, 
illetve egyéb eljárási szabályaira. Ezekről a hivatali szervezet vezetője az egységes 
Közszolgálati Szabályzatban rendelkezik. 



A L A P R E N D E L E T 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz: A rendelet hatályáról szól. A Ktv. külön rendelkezik arról, hogy mely §-okat kell, 
vagy lehet a polgármester, illetve az alpolgármesterek jogviszonyára, illetve a nyugállományú 
köztisztviselőkre alkalmazni. 

2. §-hoz: A vezetői besorolások megállapításához szükséges a vezetői szintek 
meghatározása. 

3. §-hoz: A testület rendeletben szabályozhatja, illetve állapíthatja meg - az alanyi jogon 
járó juttatásokon túl - a törvény keretei között a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásait. 

A további §-ok a juttatások részletezését tartalmazzák, illetve szólnak arról, hogy a 
képviselő-testület a forrásokról az évente elfogadásra kerülő költségvetési rendeletben dönt. 

4. §-hoz: Az utazási kedvezmény biztosításáról szól, amely már korábban is a hivatal 
valamennyi dolgozója rendelkezésére állt. 

5-6. §-hoz: A köztisztviselők lakáshelyzetének javítására vonatkozó szabályozás 
fenntartása továbbra is kiemelkedő jelentőségű, amely vásárláshoz, bővítéshez és felújításhoz 
is felhasználható. Az átmenetileg lakásproblémával küzdő munkatársakon próbál segíteni ez a 
rendelkezés. 

7. §-hoz: Az önkormányzat tulajdonában lévő üdülők, illetve speciálisan a már korábban is 
meglévő utazási csekk biztosításával kívánjuk megoldani a köztisztviselők pihenését, új 
energiával való feltöltődését. Ennek kiemelt jelentősége van, mert egyéb üdülési 
lehetőségeket nem nagyon tudnak igénybe venni. 

8. §-hoz: Az illetményelőleg továbbra is csak megalapozott kérelemre adható, rövid 
határidejű visszafizetés mellett. 

9. §-hoz: Kiemelt jelentősége van a képzésnek, továbbképzésnek. Ez segíti a megfelelő 
felkészültségű köztisztviselői kar kialakítását és a tudásszint fokozását. Ennek segítségével 
lehet megoldani a nyelvtudási hiányosságokat, illetve a meglévő tudás magasabb szintre 
történő emelését. 

10-12. §-hoz: A köztisztviselők életkörülményei betegségek, családi tragédiák során igen 
hátrányosan változhatnak. Ennek a helyzetnek a könnyebb elviselését segíti ez a juttatási 
forma. A temetési segély korábban is létezett, az összege hosszú évek óta nem változott. 

13. §-hoz: A hivatalt a későbbiekben több sportlétesítménnyel kíván megállapodást kötni a 
dolgozók egészségügyi állapotának javítása érdekében, mivel az irodai ülőmunka szükségessé 
teszi a rendszeres mozgás biztosítását. 

14. §-hoz: Az önkormányzat kulturális tevékenységének bővülése lehetővé teszi, hogy a 
gazdag kínálatból a köztisztviselők is részesüljenek. 

15. §-hoz: A korábbi támogatási formát tartalmazza. 
16. §-hoz: Új támogatási formaként javasoljuk bevezetni a hivatalból, illetve jogelődjétől 

nyugállományba került köztisztviselőkről történő gondoskodást, amelynek formáit 
tartalmazza a rendeleti szabályozás. Az eljárási szabályok kialakítását követően külön 
bizottság foglalkozik majd nyugdíjasaink problémáival, kéréseivel. 

17. §-hoz: A Ktv. vonatkozó szabályai szerint a hivatali szervezet vezetője az egységes 
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait. 
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18. §-hoz: A hatályba léptető és a vegyes rendelkezéseket tartalmazza. 
B u d a p e s t,  2001. október 11. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


