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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. (II.22.) sz. önk. rendelete•
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában valamint 44/A.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Ptv.)
13. §-ában, és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Péptv.) 4.§ (5) bekezdésében és 5. §-ában
foglaltakra is, a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatallal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló
valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, valamint a 2.§-4.§ kivételével a foglalkoztatási
jogviszonyban álló főállású polgármesterre, alpolgármesterekre, a különleges foglalkoztatási
állományba tartozókra, a prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőkre
(továbbiakban együttesen: köztisztviselő).
II. fejezet
ILLETMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2.§
A Ktv. 43. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap az állami költségvetésről szóló törvény által évente
megállapított összeg.
Illetménykiegészítés
3.§1
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(1) A Ktv. 44/A.§-a alapján valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai
végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke:
a) Felsőfokú iskolai végzettséggel
alapilletményének 35%-a;

rendelkező

köztisztviselő

tekintetében

az

b) Középiskolai végzettségű köztisztviselő tekintetében az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Ktv. 67. §-a értelmében valamennyi középiskolai végzettségű ügykezelő
illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolai végzettségű
ügykezelő alapilletményének 20 %-a.
Vezetői pótlék
4.§
(1) A Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján a vezető beosztású köztisztviselő vezetői
illetménypótlékra jogosult. A pótlék mértéke:
a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a,
b) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15%-a.
(2) A szervezeti felépítés szerinti vezetői szintek Ktv. 31. §-ában foglalt vezetői
megbízásoknak megfelelő besorolását a Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos
Ügyrendje (szervezeti működési szabályzata) tartalmazza.
III. fejezet
JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
Cafetéria-juttatás
5.§
(1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként az alábbi – a Ktv. 49/F. §-a alapján megállapított –
juttatások közül választhat:
a)

étkezési hozzájárulás,

b.) üdülési csekk,
c)

iskolakezdési támogatás,

d) helyi utazására szolgáló bérlet,
e)

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás,

f)

az önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás,

g)
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h) internethasználat támogatása,
i)

képzési hozzájárulás.

(2) A Jegyző a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatában (továbbiakban:
Közszolgálati Szabályzat) további juttatásokat is megállapíthat.
(3) A Ktv. 49/F. § (4) bekezdése alapján cafetéria-juttatás éves összegét, a juttatások mértékét,
és az azokkal kapcsolatos részletes szabályokat a jegyző – figyelemmel a cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) sz. Korm. rendelet
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(továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseire – a Közszolgálati Szabályzatban határozza
meg.
(4) A Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a cafetéria-juttatás
tárgyévi összegének költségvetési fedezete biztosítására tett javaslatot a Jegyző legkésőbb a
tárgyévet megelőző év decemberének első Képviselő-testületi ülésén előterjeszti előzetes
kötelezettségvállalásra.
Szociális és egyéb juttatások, támogatások
6.§
(1) A köztisztviselőket a Ktv. 49/H. § alapján az alábbi szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatások illetik meg:
a)
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b) albérleti díj hozzájárulásban részesülhet az a köztisztviselő, aki nem rendelkezik
állandó bejelentett Budapesti lakcímmel, és bérleti szerződéssel igazoltan Budapest
területén önálló bérletben, illetve albérletben lakik.
c)

egyszeri –vissza nem térítendő –családalapítási támogatás illeti a köztisztviselőt első
házasságkötése esetén, illetve gyermeke születésekor.

d) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segélyben részesíthető a köztisztviselő
rászorultság alapján szociális helyzetére figyelemmel.
e)

illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő
írásos kérelmére – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére.

f)

fizetett szabadidő illeti meg a köztisztviselőt a közigazgatási alap- és szakvizsgára, és
ügykezelői vizsgára való eredményes felkészülése érdekében. A szabadidő mértéke
közigazgatási alapvizsga és ügykezelői vizsga esetén 3 munkanap, közigazgatási
szakvizsga esetén vizsgatárgyanként 5-5 munkanap, melyet a köztisztviselő a vizsgát
megelőzően vehet igénybe.

g) továbbtanulás támogatása: a Polgármesteri Hivatal szakember szükségletének
biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és munkakörében szakirányú
iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve nyelvoktatásban
résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel – a Munka törvénykönyvéről szóló 1992 évi.
XXII. tv 110.§-115.§, és a Ktv. vonatkozó rendelkezései szerint – tanulmányi
szerződést köthet.
(2) A köztisztviselők részére a Ktv. 49/J.§-49/M.§ alapján biztosított szociális és kegyeleti
támogatások:
a)

nyugállományú köztisztviselők szociális támogatása: a Polgármesteri Hivataltól –
illetve jogelőd szervezettől – nyugállományba került köztisztviselő részére a külön
kezelt szociális alap terhére
• eseti szociális segély,
• temetési segély,
• kedvezményes üdültetési támogatás
állapítható meg.

b) kegyeleti támogatásban részesíthető az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója amennyiben az elhunytat a jegyző nem nyilvánította a közszolgálat halottjává.
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IV. fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Az e rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg
előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.
(2) A juttatások és támogatások feltételeire, elbírálására, az elszámolás rendjére, valamint a
visszatérítésre vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
határozza meg.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban
dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2001 (X.26.)
sz. önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 23/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati
rendelet, a 30/2002. (VII. 26.) sz. önkormányzati rendelet, az 54/2003.(X.22.) sz.
önkormányzati rendelet, a 30/2005.(VI.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2008.(III.18.) sz.
önkormányzati rendelet.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2010. február

dr. Xantus Judit
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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