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Budapest-Csepel ~nkormhn~zata Kkpviselo-testiilete a koztisztviselok 
jogdlk6rol szolo - modositott 1992. kvi XXm. torvkny (tovabbiakban: Ktv.) 4. 
8-aban foglalt felhatalmazasa alapjk, Budapest-Csepel ~nkormimyzata 
Kkpviselo-testiilete Polgbesteri Hivatalaban dolgoz6 munkavdlalok 
kozszolgdati jogviszonyimak egyes kQdkseir01 szolo rendelet ~~~~~~~~~a az 
alabbi rendeletet alkotja. 

A rendelet 4. §-a az alabbiak szerint modosul: 

Budapest-Csepel ~nkormim~zata Kkpviselo-testiilete - a Ktv. 42. § (3) bekezdkse 
alapjim - a Polghesteri Hivatal munkavdlaloinak illetmknyalapjat rendeletben 
koteles - a helyi brdekegyeztetbs keretbben kialakitott hllhfoglalh, valamint m 
hllamigazgathban bwbnyes, klizpontzlag meghllapitott illetmbnyalap 
Jigyelembevbtelbvel - meghllapitani zigy, h o g  az legfkljebb 
10 % ponttal lehet alacsonyabb az hllamigmgathban bwbnyes kdzpontilag 
meghllapitott illetmbnyalap mbrtbke'm'l, azonban nem lehet hsebb a kbpvisel6- 
testulet hltal meghllapitott el626 bvi illetmbnyalapdl. 

A rendelet kiegksziil a 4lA. 8-sal: 

(1) A ktiztisztvisel6 az alapilletmbny&n felul a Ktv. 48. $, 48/A. $-hban 
meghathrozottak alapjhn az alhbbi illetmbnypdtlbkra jogosult: 
- gbpjhrm fivezet6i pbtlbk az illetmbnyalap 1 3 %-a, 
- idegennyelv-tuhi pd tlbk mbrtbke 

-fels6fokzi nyelwizsga esetbn m illetmbnyalap 50 %-a, 
- koze'pfokzi nyelwizsga esetbn m illetme'nyalap 30 %-a. 

(2) Az idegennyelv-tuhi pdtlbkra jogositd nyelveke t bs munkakliroket a 
munkhltatdi jogkor gyakorldja hllapitja meg. 



(3) Ke'pzettse'g pd tle'k: 
a) fels6foki iskolai rendszeru" ke'pze'sben, tovhb bke'pze's ben szerzett tovhbbi 

szakke'pesite's, szakke'pzettse'g esete'n az illetme'nyalap 50 %-a, 
b) akkredithlt iskolai rendszerii fels6fokzi szakke'pzdsben vagy 

iskolarendszeren kiviili fels6fokzi szakke'pzdsben szerzett szakke'pzettse'g 
esete'n az illetme'nyalap 40 %-a, 

c) iskolarendszeren kivuli kozkpfokzi szakke'pze's ben szerzett tovhb bi 
szakke'pesite's, szakke'pzettse'g esete'n az illetme'nyalap 30 %. 

(4) A tobb felte'telnek is medelelo" koztisztviselo" csak egy, a magmabb osszegu" 
pdtle'kra jogosult. A Ktv. 48/A. $ (4) bekezdis a)-c) ponqhban meghathrozott 
tobb ke'pzettse'gi pdtle'k szempontjGibd1 azonos szintu" okleve'l vagy 
szakke'pesite's esete'n is csak egyszeres pdtle'k bllapithutd meg. 

(5) Fels6foki is kolai vkgzettse'gu" koztisztviselo" nem jogosult ke'pzettse'g pbtle'kra, 
ha a 48/A. $ (4) bekedze's c.) ponqhban meghathrozott tovhbbi 
szakke'pesite'ssel rendelkezik. 

(6) A ke'pzettskgr pdtle'kra jogositd munkakoroket az SZMSZ 6. szhmzi melle'klete 
tartalmazza. 

(7) Kozigazgathi szakvizsga pd tle'kra az a koztisztviselo" jogosult, a h  
kozigazgathi vagy jog szakvizsght tett, illetve kozigazgathi jellegu" 
tudombnyos fokozatot szerzett, ha vezet6i megbizhsal, kineveze'ssel, illetve 
szakmai fo"tanticsadhi, tanticsadhi cimmel, valamint fitanticsadhi, tanticsadhi 
megbzjhsal nem rendelkezik. A pdtle'k me'rte'ke az illetme'nyalap 50 %-a. 

A rendelet 5.8 (4) bekezdkse hatdyon kiviil helyezesre keriil. 

A rendelet 11. 8 (1) 6s (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul, a korabbi (2) 
bekezdes hatdyon kiviil helyezksre keriil: 

(1) A munkdtatoi jogkor gyakorloja a munkavdlalo s z h i r a  - a Ktv. 30.8-aban 
meghathrozott feltetelek fenndlhsa eseten - a polghester vklemenyenek 
kikQese u t h  cimzetes tanacsosi, cimzetes Etanacsosi, cimzetes szak- 
fo"ta&csosi, a koze'piskolai vigzettse'gu" koztisztvise1o"nek cimzetes 
fimunkatbrsi cimet adomhyozhat. A cimzetes t a ~ c s o s i  cimmel ta&csos I., 
a cimzetes fo"tani.icsosi cimmel fo"ta&csos, a cimzetes szaIjCo"ta&csosi cimmel 
- szaIjC6ta&csos, a cimzetes fo"munkathrsi cimmel f6munkathrs besorolhi 
fokozat legmagmab b Jizete'si fokozathba kerul. A Ktv. 3 OIA. $-ban 
meghathrozott feltetelek fenndlhsa eseten kozigazgatasi (szakmai) tanacsadoi, 
Etanacsadoi cimet adombyozhat. 



(2) Az adomrinyozhatb szakmai tadcsadd, illetve szakmai f6tadcsadd cimmel 
rendelkez6k szrima egyiittesen nem haladhatja meg a Hivatal fels6fokzi iskolai 
vbgzettsbgu" koztisztvisel6i lbtszrimcinak 10 %-kt. 

A rendelet 12.9 (8) bekezdese hathlyon kiviil helyezesre keriil. 

A rendelet 13. $ (3) bekezdese az alabbiakkal e g e s d  ki: 
(3) Az iskolarendszerii, de az elomenetelhez nem sziikseges kepzesben valo 

reszvetelt a munkavdlalo kQelmQe a munkhltatoi jogkor gyakorloja 
engedely ezheti. 
A kepzesben valo reszvetel engedelyezese eseten tanulmcinyi szerz6dbsben a 
munkhltatoi jogkiir gyakorloja dont a koltsegviseles megosztashak modjirol a 
munkavhllalo es a Hivatal koziitt. 

A rendelet modositasokkal nem eintett tobbi resze vdtozatlan marad. 

(1) E rendelet kihirdetese napjh lep hatdyba. 
(2) A rendelet hathlybalepesbel egyidejiileg Budapest-Csepel 0nkormhyzata 

Szervezeti es Miikodesi Szabhlyzath-01 szolo tobbszor modositott 
5/1995. (III. 07.) Kt s z h u  rendelet 6. sz. melleklettel egesziil ki. 

Zairadbk: A rendelet kihirdetve 1998. mhrcius 3. napjh. 



Az SZMSZ 6. s z h u  melleklete 

A tobbsziir modositott 1992. evi XXIII. tv. 48iA. §-ban fogldtaknak megfeleloen 
a Budapest-Csepel ~nkormhnyzata Polghesteri Hivatdaban azon munkakorok 
jegyzkke, ah01 kepzettsegi potlek adhato. 
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