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1211999. (VI. 22.) Kt sziim6 rendelet 
a Budapest-Csepel ~nkormdnyzata 

Polgdrmesteri Hivataldban dolgozdk kozszolgdlati 
jogviszonydnak ewes kdrddseirbl szolo 

a 3411996. (IX. 10.) Kt, a 411998. @I. 03.) Kt, 
valamint a 3311998. (XII. 15.) Kt s z h u  rendelettel modositott 

3011995. (XI. 21.) Kt szhmu rendelet 
m6dosithshra 

Budapest-Csepel 0nkormiinYzata Kepviselo-testiilete a koztisztviselok 
jogdlashrol szolo - modositott 1992. evi XXIII. torveny (tovabbiakban: Ktv.) 
4.8-aban foglalt felhatalmazasa alapjh, Budapest-Csepel ~nkormiin~zata 
Kkpviselo-testiilete Polghesteri Hivatalaban dolgozo munkavdlalok 
kozszolgdati jogviszonyhak egyes kQdeseir01 az alabbi rendeletet alkotja. 

A rendelet az alabbi 17.5-sal egesziil ki: 

KePiileti szabdlyozdsi tervek 
elke'szite'se'ben bonyolito'ke'nt kiiwerntc"kodo"kke1 

osszefuggo" anyagi e'rdekeltse'g felte'teleiPo'Z 

(1) A keriileti szabdyozasi tervek elkesziteseben bonyolitoi feladatokat vdlalo 
munkavdlalok reszQe Qdekeltsegi jutalek (tovabbiakban: lebonyolitasi 
celjutalek) fizetheto. 

(2) Bonyolitoi feladatokat a Foepiteszi Iroda munkathrsai akkor vdlalhatnak, ha a 
szabdyozasi terv elkeszitteteseben Qdekelt kiilso szerv, vagy szemely 
(koltsegviselo) erre vonatkozo sziindekat irasban bejelenti, a lebonyolitasi dij 
plusz dtaliinos forgalmi ado megfizeteset vdlalja es a bonyolitasra vonatkozb 
megbizasi szerzodest a munkdtatoi jogkiir gyakorlojaval kozosen alhirja. 

(3)A lebonyolitki dij: a mindenkori adott szabdyozasi tervvel osszefiiggo 
tervezesi dij &A n e W  osszegenek 8 %-a + 25 % &A osszeg. 

(4) A lebonyolitasi dij tenylegesen megfizetett osszege a jutalek alap, mely a 
lebonyolitasi celjutalek forrasa. 

(5) A jutalekalapbol 
a.) 40 % lebonyolitki celjutalekkent (jutalomkent) fizetheto ki  az erintett 

munkavdlalok reszkre. A jutalekalap tartalmazza a kifizetett osszeg uthi  
j M e k  fizetesi kotelezettseget is, 

b.) 60 % a Polghesteri Hivatal dologi kiaasaira fordithato, 



A rendelet modositasi javaslat az eredetihez kepest tovabbi ket teriilet 
krdekeltsegi rendszerenek meghathroziishra tesz javaslatot. 

Mindket teriileten az erintett munkavdlalbk -- a munkakori leirasaikban 
rogzitettekhez kepest -- tobbletmunka vegzesehez kapcsolodo Qdekeltsegi jutalek 
megszerzesCre kapnak lehetoseget. A javaslat a tknyleges jutalmazasra csak a 
feladat elvegzese u th ,  utolag a felevi, illetve ewkgi beszholo testiilet dtali 
el fogadhsat kovetoen (az eredmenyek ismereteben) ad lehetostget. 

A 17. §-ban megfogalmazott javaslat a bonyolitiisi jutalek irhti  igkny azolmd a 
kidso szerveknel, szemelyelmel meriilt fel, akik szabdyozasi tervet k i v h a k  
kkszittetni, de ehhez szakmai segitsegn*jthsra van sziiksegiik. 
A szakmai segitsegnyiijthsert a koltstgviselo dtal fizetett bonyolitasi dij 
tervezheto osszege alapjh olyan mertekii bevetel vhrhato, amelynek javaslat 
szerinti felhasndhsi felosztasa latszik celszeriinek. A feloszthsra vonatkozo 
javaslat a felhasndhs modjat megkoti, a dologi kiadiisra fordithato 30 + 30 % a 
megjelolt felhaszndhsi teriileten technikai eszkozok fejleszttse, pl. irodai eszkiiz, 
terkepthrolo, stb. (dologi celokra) haszndhato fel. 
Az egy adott szerzodeshez kapcsolodo elvegzett feladat igazolasa az irodavezeto 
feladata, a juttatasbol csak azok reszesiilhetnek, akik konkretan tobblet feladatot 
vegeztek. 



c.) az eredeti (100 %) jutalekalapbol 10 %-ot garancia alap feltoltesQe 
elmiinit, mely osszeg a lebonyolitasi celjutalekkent meghathrozott 40 %- 
bol miinitendo el. 

A b.) pontban meghathrozott dologi kiadas tartalmazza az &A fizetesi 
kotelezettseget is. 

(6) Lebonyolitasi celjutalekot a Foepiteszi Iroda azon dolgozoi kaphatnak, akik a 
munkdtatoi jogkor gyakorloja dtal joviihagyott, irasban rogzitett munkakiiri 
kotelezettsegiiket meghalado tobblet feladatot vegeztek a lebonyolitasi feladat 
ellatasaval. 

(7) A szemelyenkknti lebonyolithsi celjutalek kifizeteserol a munkdtatoi jogkor 
gyakorloj a dont. 

(8)A lebonyolitasi celjutalek a befolyt osszegek, illetve az elvegzett munka 
ertekelese alapjh fizetheto a szabdyozasi terv elfogadhsa es az osszeg 
beerkezese u th .  

(9) A lebonyolitasi celjutalek megdlapitasakor a 16. 8 (8), (9), (lo), (1 1) 
bekezdeset ertelemszeriien alkalmazni kell. 

A rendelet korabbi 17. §-a 18.5-ra modosd. 

(1) Az eredeti rendelet e rendeletben nem erintett rendelkezesei vdtozatlanul 
hatdyban maradnak. 




