Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről1
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §
(3)-(6) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet személyi hatálya
1. § (1) 2 Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) teljes és
részmunkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi
köztisztviselőre és ügykezelőre (együttesen: közszolgálati tisztviselők) 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) 3 A rendelet hatálya a jelen szabályozásban meghatározott körben a Hivatalból
nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.
II. fejezet
Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások
Utazási kedvezmény
2. § A közszolgálati tisztviselő részére utazási kedvezmény jár, amely lehet:
a) munkavégzéssel összefüggő helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez
szükséges vonaljegy vagy bérlet;
b) a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítés.
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Albérleti díj hozzájárulás
3. § (1) Közszolgálati tisztviselő kérelmére albérleti hozzájárulás adható, amely az
igénybevevő adóköteles jövedelmét növeli, a sávos adózás mellett nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulékot és munkavállalói járulékot is kell fizetnie.
Munkáltatói kölcsön
4. § 4 A közszolgálati tisztviselők lakásépítését, vásárlását, felújítását, korszerűsítését,
komfortosítását, családi ház építéséhez telek vásárlását, illetve bankhitel rendezését
(megváltás, előtörlesztés, átütemezés, stb.) a munkáltatói jogkör gyakorlója kamatmentes
kölcsönnel támogathatja.
Üdülési támogatás
5. § Közszolgálati tisztviselő jogosult az önkormányzat üdülőinek, illetve üdülési
lehetőségek kedvezményes igénybevételére. A térítési díj mértékéről minden évben a
pénzügyi és műszaki szakirodák közös javaslatára a polgármester és a jegyző együttesen
dönt.
Illetményelőleg
6. § A munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre illetményelőleg folyósítási lehetőséget
biztosít.
Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás
7. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal céljai megvalósítása érdekében a közszolgálati
tisztviselők szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítésére költségvetési
rendeletében tanulmányi, képzési alapot képez.
(2) Az alapból kell fedezni a tanulmányi támogatásokat, tandíjakat, szakmai képzéseket
és továbbképzéseket, szakmai továbbképzésekkel egybekötött belföldi és külföldi utakat
is.
Szociális és kegyeleti támogatás
8. § (1) A képviselő-testület az életkörülményekben bekövetkezett hátrányos események
megoldására
- eseti szociális segélyt,
- temetési segélyt biztosít.
(2) Ha a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, akkor az elhunyt
köztisztviselő közeli hozzátartozója temetési segélyt kérhet.
(3) 5 A köztisztviselő a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála
esetén temetési segély iránti kérelmet nyújthat be. Közeli hozzátartozónak minősülnek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott személyek.
(4) A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi.
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Egészségügyi támogatás
9. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére egészségük megóvása
érdekében az önkormányzat által fenntartott, továbbá a Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott sportlétesítményekben térítésmentes sportolási lehetőséget biztosít.
(2) A közszolgálati tisztviselők saját részükre történő szemüveg, kontaktlencse
készítésének díjához hozzájárulásban részesülnek.
Kulturális támogatás
10. § A Képviselő-testület a Hivatalban dolgozók részére kulturális támogatás címén a
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott művelődési intézményi szolgáltatás
térítésmentes igénybevételét biztosítja.
Nyugállományú köztisztviselők támogatása
11. § (1) Azok a nyugállományú köztisztviselők, akik a Hivataltól kerültek nyugállományba
az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokban részesülhetnek:
- eseti szociális segély;
- kedvezményes üdültetés;
- kulturális támogatás.
(2) A támogatások megállapítása kérelemre történik. A kérelmeket a nyugállományú
köztisztviselő vagy akadályoztatása esetén (pl: betegség) a házastársa, élettársa vagy
gyermeke adhatja be a Személyügyi Csoportnál az e célra rendszeresített
formanyomtatványon.
(3) a) Az eseti szociális segély iránti kérelmek elbírálásakor az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
- szociális körülmény;
- súlyosan megromlott egészségi állapot (pld.: hosszantartó kórházi kezelés);
- magas gyógyszerköltség;
- nyugdíj megállapításának időpontja;
- munkáltatónál eltöltött közszolgálati jogviszony időtartama;
- közeli hozzátartozó halála esetén a megemelkedett kiadások;
- megélhetést veszélyeztető magas lakásfenntartási költségek.
b) A kérelmekről a polgármester és a jegyző közösen döntenek.
c) A támogatások összegét a Hivatal pénztára fizeti ki. A kérelmező akadályoztatása
esetén a támogatás összege postai úton is kiutalható.
d) A támogatások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Személyügyi Csoport
látja el.
(4) A Hivatalnál jelentkező rendkívüli feladatok elvégzésére (választás, népszámlálás,
stb.) az életpályájukat a közszolgálatban letöltő, tapasztalt nyugdíjas köztisztviselők
előnyben részesíthetőek.
(5) A nyugalmazott köztisztviselő jogosult az Önkormányzat délegyházi üdülőjének
kedvezményes igénybevételére május és szeptember hónapokban.
(6) A nyugdíjas köztisztviselő jogosult jelen rendelet 10. §-ban meghatározott kulturális
támogatásra.

12. § 6 E rendelet 3. §-ban, 4. §-ban, 6. §-ban, 7. §-ban, 8. §-ban, 11§-ban és 12/A§-ban
felsorolt juttatások keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben
határozza meg.

II/A. fejezet 7
Egyéb juttatások

12/A.§ A Képviselő-testület költségvetési helyzettől függően a Hivatalban dolgozók részére
biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §. szerinti egyes
meghatározott juttatásokat
III. fejezet
Közszolgálati jogviszony tartalma
13. § (1) 8 A Hivatal belső szervezeti egységeinek (irodák) vezetésére köztisztviselő kaphat
vezetői kinevezést irodavezetői címmel. Az irodavezető helyettesítésére önálló
munkakörben irodavezető-helyettes alkalmazható.
(2) Az irodavezetői kinevezés főosztályvezető-helyettesi, az irodavezető-helyettesi
vezetői kinevezés osztályvezetői szintnek megfelelő munkakör.
(3) 9 A Hivatal belső szervezeti egységei csoportokra tagozódnak, amelyek élén a
tartósan, kiemelkedően jó munkát végző, gyakorlattal rendelkező, szakirányú végzettségű
csoportvezetők állnak. A csoportvezetői kinevezés nem minősül a Kttv.-ben szabályozott
vezetői kinevezésnek.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
14. § A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a
32/2001. (X. 16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.
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dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény (Kttv.) 2012. március 1.
napjával hatályon kívül helyezi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényt (Ktv.).
A Kttv. 237. §-a ad felhatalmazást az önkormányzati képviselő-testületnek, hogy
rendeletben szabályozza azokat a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat,
illetve szociális és kegyeleti támogatásokat, amelyeket a közszolgálati tisztviselők részére
biztosítani kíván.
A rendelet nem szabályozhatja a juttatások és támogatások mértékét, illetve egyéb eljárási
szabályait, ezekről a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz A Kttv. 6. § 20. pontja alapján a közszolgálati tisztviselő fogalma alá esik a
közszolgálati ügykezelő is. A rendelet személyi hatálya ennek ellenére nem terjedt ki az
ügykezelőkre, akik ugyanolyan jogokkal rendelkeznek ezen juttatások tekintetében, mint a
köztisztviselők.
2. §-hoz A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12. )
Korm. rendelet hatályát vesztette, így a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályait kell
alkalmazni a támogatás nyújtásának eldöntésénél.
3. §-hoz Lakhatási támogatás fenntartását egyrészt az indokolja, hogy a munkatársak
szociális, anyagi helyzete szükségessé teszi valamilyen formában a lakáskörülmények
javításának támogatását, illetve a lakhatás megoldásában való segítségnyújtást.
Fontosnak tartottuk felhívni a dolgozók figyelmét arra, hogy a juttatások közül az albérleti
hozzájárulás nem tartozik kedvezményes adózás alá, így az igénylő, mint jövedelem után
adót és járulékot köteles fizetni.
4. §-hoz Az Egységes Közszolgálati Szabályzatban meghatározott részletes szabályok
szerint a képviselő-testület továbbra is fenntartja a munkáltatói kölcsönt.
5. §-hoz Az üdülési támogatás mértékének meghatározásáról a szakirodák bevonásával dönt
a jegyző és a polgármester, amelynek közzététele hozzáférhető módon valósul meg.
6. §-hoz Az illetményelőleg folyósítását a jegyző engedélyezi az SZJA törvényben
meghatározott keretek között.
7. §-hoz A munkatársak képzését, továbbképzését az önkormányzat eddig is támogatta, úgy
ítéljük meg, hogy az önkormányzat és a hivatal érdeke, hogy a közszolgálati tisztviselők
bővítsék szakmai ismereteiket. A Kttv. 81.§-a alapján kötelező képzésen kívüli
tanulmányok folytatását a jegyző engedélyezi. Korábbi szabályozáshoz képest jelentős
változás, hogy ilyen esetben jár illetmény a tantárgyakon való részvétel, illetve vizsgák
miatti távolmaradás idejére, de a kiesett időt le kell dolgoznia a közszolgálati tisztviselőnek.

8. §-hoz A Kttv. nem szabályozza a szociális és kegyeleti támogatást, amelyet szociális
rászorultságtól függően a jegyző engedélyez.
9. §-hoz A Képviselő-testület a korábbiak szerint továbbra is fenntartja az egészségügyi
támogatást.
10. §-hoz A Képviselő-testület a korábbiak szerint továbbra is fenntartja a kulturális
támogatást.
11. §-hoz A Kttv. rendelkezése kötelezi a közigazgatási és a helyi önkormányzati igazgatási
szerveket a közszolgálati tisztviselők helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel
kísérésére, azonban a nyugállományú közszolgálati tisztviselőknek adható juttatásaival
kapcsolatban külön rendelkezéseket nem tartalmaz, ettől függetlenül az arra rászoruló
nyugdíjasok szociális alapon való támogatási rendszerét fenntartjuk. Újabb támogatási
formaként jelenik meg a kulturális támogatás, valamint megmarad a kedvezményes
üdültetés. Bővülnek a szociális indokoltság szempontjai, mert fontosnak tartjuk a hivatalnál
ténylegesen hosszú időtartamot eltöltött volt köztisztviselők támogatását.
12. §-hoz Fenti jogszabály által hivatkozott juttatási formák keretösszegét a költségvetés
rendeletben határozza meg a Képviselő-testület.
13. §-hoz A Képviselő-testület által 2011. december 15-én hozott 898/2011 (XII. 15.) sz.
határozata alapján a Polgármesteri Hivatal szervezetében átszervezés jött létre, amelynek
következtében az irodákon belül munkacsoport helyett csoportok kialakítására került sor. A
csoportvezetői kinevezés betöltése meghatározott követelményeknek való megfeleléssel
bővül, ezáltal a tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek kerülhetnek
kinevezésre.
14. §-hoz A Kttv. 152. § (2) bekezdés alapján a rendelet által meghatározott juttatások
mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét és a visszatérítés szabályait a jegyző szabályozza.
15. §-hoz A rendelet hatályba lépésének időpontja a Kttv., mint magasabb jogszabály
hatályba lépését követő időpontban került meghatározásra. Ezzel párhuzamosan hatályát
veszti a korábbi rendelet.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. március 13.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

