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m6dositasara 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  Kepviselo-testulete a koztisztviselok 
jogBllisar61 sz616 - mbdositott 1992. evi XXIII. torveny (tovibbiakban: Ktv.) 
4.s-iban foglalt felhatalmazasa alapjin, Budapest-Csepel ~nkorminyzata 
Kipviselo-testulete Polgirmesteri Hivataliban dolgoz6 munkavallal6k 
kozszolgalati jogviszonyinak egyes kerdeseirol az alabbi rendeletet alkotja. 

A rendelet ,,Illetmenyp6tl~k" alcim ,,IlletmCnykiegCszit6s Cs -p6tlCk alcimre 
valtozik. 

A rendelet 4/B. 5 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdise hatilyon kiviil helyezve. 

A rendelet 4/B uj (1) bekezdessel egeszul ki, illetve a rendelet (7) bekezdese 
(2) bekezdesre szamoz6dik. 

(1) A koztisztviselot az alapilletmenyen felul 
- kozepfoku vegzettseg eseten brutt6 3.800,-Fth6 
- felsofoku vigzettseg esetkn brutt6 7.600,-Fth6 
illeti illetminykiegCszites cimen. 

(2) Kozigazgatasi szakvizsga potlikra az a koztisztviselo jogosult, aki 
kozigazgatisi vagy jogi szakvizsgit tett, illetve kozigazgatisi jellegu 
tudomanyos fokozatot szerzett, ha vezetoi megbizhssal, kinevezessel, 
illetve szakrnai fotanicsadbi, tanacsad6i cimmel, valamint fotanacsadoi, 
tanhcsad6i megbizassal nem rendelkezik. A potlkk merteke az 
illetmknyalap 50 %-a. 



A rendelet 12.5 (1) bekezdese az alabbiak szerint m6dosul: 

(1) A munkaido befejezese utan es szabadnapon a csaladi esemenyeken (nevad6, 
hazassagkotks, stb.) ltozremukodo anyakonywezetot cgyCb juttatas illcti 
meg. 
A juttatas mCrteke bruttd 1200. -Ft/eseme'ny, amely a targyh6t kovetoen 
minden h6nap 15. napjaig fizetendo ki a szervezeti egys6gt vezetojenek 
igazolasa alapj an. 

A rendelet 12. 5 (5) bekezdkse az alabbiak szerint m6dosul: 

(5) A munkavallal6 elet- 6s lakaskoriilmenyeinek javitasa celjab61 lktrehozott 
munkhltatoi kolcsonalap terhCre a munkaviillal6 350.000. -Ft-ig terjedo 
osszegu kamatmentes visszateritendo, illetve vissza nem teritendo 
thogatasban rkszesitheto. A thogatas  feltkteleit, a torlesztks m6djat 6s 
idotartamat, a kerelmek elbiralasanak rendjet a munkaltat6i jogkor gyakorlbja 
- a polginnesterrel tortkno egyeztetissel - jogosult szabhlyozni. 

A rendelet kihirdetkse napjan lep hatalyba, az eredeti rendelet m6dositasokkal 
nem erintett rendelkezksei valtozatlanul hatalyban maradnak. 
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A rendelet kihirdetksdnek napja: 200 1. aprilis 17. 




