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30/2002. (V. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat 
polgármesteri hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 26.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 
32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

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. 

A rendelet személyi hatálya 

1. § Az eredeti rendelet 1. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
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 polgármestert megillető juttatások feltételei tekintetében az egységes Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók. Az alpolgármesterek esetében a juttatások elbírálása 
tekintetében a polgármester jogosult döntést hozni. 

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

Közszolgálati jogviszony tartalma 

2. § Az eredeti rendelet 2. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
2. § (1) A hivatal belső szervezeti egységeinek (irodák)  vezetésére köztisztviselő kaphat 

vezetői megbízást, kinevezést irodavezetői címmel. Az irodavezető helyettesítésére önálló 
munkakörben 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 
munkacsoport vezetők állnak A munkacsoport vezetői megbízás nem minősül a Ktv.-ben 
szabályozott vezetői megbízásnak. 

Munkáltatói kölcsön 

3. § Az eredeti rendelet 6. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
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6. § (1) A köztisztviselők lakásépítését, -vásárlását, -felújítását a képviselő-testület 
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. 

4. § Az eredeti rendelet 11. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
11. § (1) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, 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 kifizetését a jegyző engedélyezi. 

5. § Az eredeti rendelet 12. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
12. § (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála 

esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. 
(2) A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi. 

Egészségügyi támogatás 

6. § Az eredeti rendelet 13. § rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
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 hozzájárulásban részesülnek. 

7. § Az eredeti rendelet 16. §-ban megfogalmazottak az alábbiak szerint változnak: 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

16. § Azok a nyugállományú köztisztviselők, akik a Hivataltól - illetve jogelőd 
szervezetétől - kerültek nyugállományba a Hivatal költségvetésében biztosított szociális keret 
terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokban részesülhetnek: 

- eseti szociális segély; 
- jövedelem kiegészítés; 
- temetési segély, 
- kedvezményes üdültetés. 

(2) Az elhunyt köztisztviselőt a polgármester a közszolgálat halottjává nyilváníthatja 
abban az esetben, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi 
eljárás eredményeként szüntették meg. A közszolgálat halottjává nyilvánított személy 
temetési költségeit részben vagy egészben az önkormányzat átvállalhatja. 

(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának  biztosítása, a nyugállományú 
köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából, három tagból álló nyugdíjas 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kell létrehozni, melynek tagjai: 

- személyügyi referens  
- a szakszervezet helyi érdekképviseleti szervének megbízottja 
- a jegyző és a polgármester által közösen megbízott személy 
- külső bizottsági tagként 2 fő nyugállományú köztisztviselő 
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(4) A Bizottság elnöke a szakszervezet megbízottja, aki gondoskodik az ülések 
összehívásáról. A Bizottság döntéshozatalakor szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 

(5) A Bizottság évente legalább hat ülést tart. Az elnök soron kívüli döntést igénylő 
esetben rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat. 

(6) A Bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatos 
részletszabályokat a bizottság ügyrendje tartalmazza. 

(7) A támogatások megállapítása kérelemre vagy hivatalból történik. A kérelmeket a 
nyugállományú köztisztviselő vagy akadályoztatása esetén (pl: betegség) a házastársa, 
élettársa vagy gyermeke adhatja be a személyügyi referensnél az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon. 

(8) A kérelmek elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:  
- szociális körülményt, 
- egészségi állapotot, pld.:  (hosszantartó kórházi kezelést), 
- a magas gyógyszerköltséget, ha a ténylegesen kifizetendő havi gyógyszerköltsége 

meghaladja havi jövedelmének 10%-át 
- közeli hozzátartozója halála esetén a megemelkedett kiadásokat, 
- megélhetését veszélyeztető magas lakásfenntartási költségeket, 

(9) A kérelmekről a Bizottság elnökének előterjesztése alapján a polgármester és a jegyző 
közösen döntenek.  

(10) A támogatások összegét a Hivatal pénztára fizeti ki. A kérelmező akadályoztatása 
esetén a támogatás összege postai úton is kiutalható. 

(11) A támogatások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. 
(12) A Hivatalnál jelentkező rendkívüli feladatok elvégzésére (választás, népszámlálás, 

stb.) az életpályájukat a közszolgálatban letöltő, tapasztalt nyugdíjas köztisztviselőket  
előnyben kell részesíteni.  

(13) A nyugalmazott köztisztviselő jogosult az önkormányzat délegyházi üdülőjének 
kedvezményes igénybevételére május és szeptember hónapokban.  

Záró rendelkezések 

8. § (1) Jelen rendelet 2002. május 31. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével a többször módosított 14/1992. (XII. 17.) Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezései 
hatályukat vesztik. 
Budapest, 2002. május 23. 

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. A törvény végrehajtására megalkotott 
önkormányzati rendelet egyes pontjaiban módosítás szükséges, tekintettel a Ktv.-ben 
szabályozott rendeletalkotási jogosultságokra. 
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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. 

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. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban 
Ptv.) 11. § szerint: a polgármester tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-
testület, mely rendeletben jogosult arról dönteni, hogy a polgármesterre vonatkozóan milyen 
juttatásokat, milyen feltételekkel és mértékben biztosítanak. A testület számára megengedett 
az 1. §-ban megfogalmazott szabályozás. Az alpolgármesterek tekintetében a polgármestert 
illeti meg a döntés joga. 

2. §-hoz: A vezetői besorolások megállapításához szükséges a vezetői szintek 
meghatározása. Az Egységes Közszolgálati Szabályzatban kerülnek meghatározásra a vezetői 
kinevezéshez szükséges feltételek. 

3. §-hoz: A köztisztviselők lakáshelyzetének javítására vonatkozó szabályozás fenntartása 
továbbra is kiemelkedő jelentőségű, amely vásárláshoz, bővítéshez és felújításhoz is 
felhasználható A juttatás részletes szabályait ugyancsak az Egységes Közszolgálati Szabályzat 
tartalmazza. 

4-5-6. §-hoz: Az itt szabályozott juttatások összegének meghatározását az éves 
költségvetési rendelet figyelembevételével az Egységes Közszolgálati Szabályzatnak kell 
tartalmaznia.  

7. §-hoz: A hivatalból, illetve jogelődjétől nyugállományba került köztisztviselőkről történő 
gondoskodás formáit tartalmazza a rendeleti szabályozás. A testület hatásköre az eljárási 
szabályok meghatározása. 

8. §-hoz: A hatályba léptető és a vegyes rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2002. május 23. 

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

 


