
BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YZATA 

2112000. a. 26.) Kt. szimu rendelet 
a Budapest-Csepel ~nkormbnyzata 

Polgdrmesteri Hivatalbban dolgozdk konzolgblati 
jogviszonybnak egyes kirdiseirb7 szolo 
a 3411 996. ( IX.  10.) Kt, a 411998. (ID. 03.) Kt, 

a 3311998. (XII. 15.) Kt, a 1211999. (VI. 22.) Kt, 
va1am.int a 212000. (I. 25.) Kt s z h i i  rendelettel mbdositott 

3011995. (XI. 21.) Kt szim6 rendelet 
modositasara 



2112000. (IX. 26.) Kt. szamu rendelet 
a Budapest-Csepel ~nkormrin~zata 

Polgrirmesteri Hivatalriban dolgozo'k kiitszolgrilati 
jogviszonyrinak egyes kirdiseirb'l szblb a 3411 996. (JX. 10.) Kt, 

a 411998. (III. 03.) Kt, 
a 3311998. (XII. 15.) Kt, 

a 1211999. (VI. 22.) Kt, valamint a 212000. (I. 25.) Kt s z h u  rendelettel 
mbdositott 

30/1995. (XI. 21.) Kt szimii rendelet m6dositash.ra 

Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t a  Kkpviselo-testiilete a koztisztviselok 
jogdlash.rb1 szolb - mbdositott 1992. 6vi XXIIT. tiirvkny (tovabbiakban: Ktv.) 4. 
8-aban foglalt felhatalmazha alapjh, Budapest-Csepel ~ n k o m h y z a t a  
Kkpviselo-testiilete Polghesteri Hivatalhban dolgoz6 munkavdlalok 
kozszolgdati jogviszonyhak egyes kkrdkseirol sz616 rendelet m6dosit8sh.ra az 
alabbi rendeletet alkotja. 

Az eredeti rendelet 2.5 (2), (3) bekezdkse hatidyon kiviil helyezksre keriil. 

A rendelet uj 4/A. 5-sal egesziil ki 

(1)A polghrmester illetme'nye a tcirgy e'vi koltsigvete'si rendeletben 
meghathrozott illetme'nyalap 11 szeres szorzata. Az osszeg szhmzertlen 
meghathrozott me'rtdke'r61 - m illetme'nyalap vhltozdsa esete'n - a ke'pvisel6- 
testiilet a thrgy e'vi koltse'gvete'si rendelet elfogadiisa utdn, kiilon huthrozattal 
&nt. 

(2) A polghrmester hltalhms helyettesite'se't ellhtd alpolghrmester illetme'nye a 
tcirgy e'vi koltse'gvete'si rendeletben meghathrozo tt illetme'nyalap 1 0,5 7 szeres 
szorzata. Az osszeg szhzerLen meghuthrozott mirte'ke'r61- rn illetme'nyalap 
vhltozdsa eskte'n - a ke'pvisel6-testiilet a thrgy e'vi kdtse'gvete'si-rendelet 
elfdgadiisa uthn, kiilon hathrozattal diint. 

(3)Az alpolghrmester illetm'nye a thrgy e'vi koltse'gvetbsi rendeletben 
meghathrozott illetme'nyalap 9,9 szeres szorzata. Az osszeg szhmzemUen 
meghathrozott me'rte'ke'r61 - m illetme'nyalap vhltozdsa esete'n - a kdpvisel6- 
testulet a thrgy e'vi koltse'gvete'si rendelet elfogadiisa uthn, kiilon hatcirozattal 
&nt. 



(4) A polghrmester polghrmesteri tisztse'ge ellhthhal osszefuggo", hltala 
elo"Zegezett, szhmlhal igazolt, sziibe'ges koltse'ge't az onkormhnyzat a thrgy 
e'vi koltsbgvete'si rendeletben e ce'lra biztositott keret terhe're megte'riti. Az 
el6legezett osszeg k@zete'se'ro"l az ~gyrendi, Jog e's Kozbiztonshgi Bizottshg 
hathrozattal diint, a k@zete's a hivatali pe'nzthrban ke'szpe'nzben torte'nik. 

(5) Az alpolghrmesterek alpolghrmesteri tisztse'giik ellhtdshal osszefuggo" hltaluk 
el6legezett1 szhmlhal ,igazolt, sziibe'ges koltse'ge't az onkormhnyzat a thrgy 
e'vi koltse'gvete'si rendeletben e ce'lra biztositott keret terhkre megte'riti. Az 
el6legezett iisszeg k#zete'se'ro"l a polghrmes ter h n t ,  a ki$zete's a hivatali 
pe'nzthrban ke'szpbnzben torte'nik. 

Az eredeti rendelet 4lA. §-a 4lB. 8-ra vdtozik. 

Az eredeti rendelet 12lA. 8 (2), (4) Cs (9) bekezdese az alhbbiak szerint m6dosul: 

(2) Ruhhati hozzhjh.rulhs illeti meg a polghrmestert, alpolghrmestereket, 
valamint a hathrozatlan ideju" kinevezessel rendelkezo rnunkavhllaldt, akinek 
munkaviszonya a tkgyCv majus 3 1. napja elott legalhbb 3 h6nappal korhbban 
keletkezett. 

a.) Ruhhati hozzaj~lhsra  jogosult az a hathrozott idejii kinevezCsse1 
rendelkezo munkavbllald is, akinek hathrozott idejii kinevezCse a (7) 
bekezd2sben meghathrozottmil hosszabb idore lbtesiilt. 

b.) Az e'v kozben kozszolghltai jogviszonyt le'tesitett munkavhllalb re'sze're a ' 

ruhdzati hozziijhrulds a prdbaido" lejhrtht kovet6en kerul kijzete'sre, 
idoarhnyos osszegben. 

c.) Nem rkszesiilhet ruhhati hozza j~hsban  az adott kihordhi CvbenJizete's 
dlkiili szabadshgon, beteghllomhnyban, GyED-en, illetve GyES-en 1Cvo 
munkavbllalb. 

d.) A 60 nupot meghaladd huzamos tavollet utbn @zete's ne'lkiili szabadshg, 
betegdllomhny, GyED, GyES, stb.) ismet munkhba dl6 munkavhllald, a 
ruhhzati hozzhjM8s idoarhyos osszege're jogosult a munkhba dlhst 
koveto 10 napon beliil. 



(4) A ruhhzati hozzajhrulas beszerzesere biztositott keretosszeg: 
- polghrmes ter, alpolghrmestere k, j egyzo, 

aljegyzo: az illetmenyalap 3 00 %-a 
- agazatvezetok, irodavezetok, 

jogtanacsos, politikai %munkatks, 
sajto-, protokoll munkatks, 
tisztsegviseloi es jegyzoi titkhok: az illetmenyalap 250 %-a 

- a Hivatal tobbi dolgozoja: az illetmenyalap 200 %-a. 

(9) Amennyiben a munkavhllald munkaviszonya a kihordhsi ido letelte elott 
megsziinik, ugy koteles a ruhhzati hozzajhrulas idoarhnyos osszege't 
vissza£izetni. Ha a munkaviszony onhibajhn kiviil (pl. atszervezes, ma&tum 
lejhrta, stb.) miatt sziinik meg, a munkavhllaldt visszafizetesi kotelezettseg 
nem terheli. 

Az eredeti rendelet 13.5 (3) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 

( 3 )  Az iskolarendszerii, de az elomenetelhez nem sziikseges kepzesben valo 
reszvetelt a munkavidlalo kQelmere a munkidtatoi jogkiir gyakorloja 
engedelyezheti, ha az a h t t  tanulmhnyok elve'gze'se a munkavhllald hivatali 
feladatainak ellhthhhz szukse'ges. 
A kepzesben valo reszvetel engedelyezese esetkn a munkdtatoi jogkor 
gyakorloja dont a koltstgviseles megosztashnak m o d o l ,  6s a 
munkav5tllaloval tanulmhnyi szerz6de'st kothet. Amennyiben a munkhltatdi 
jogkor gyakorldja nem kot tanulmhnyi szerz6de'st, a munkavhllalb 
tovhbbtanulhhra az Mt. 1 15. (1)-(3) bekezde'sekben foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(1) Az eredeti rendelet e rendeletben nem erintett rendelkezesei vidtozatlanul 
hatidyban maradnak. 

(2)  Ez a rendelet kihirde 

Zriradkk: 
A rendelet kihirdetve 200 


