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Budapest Csepel Onkor~nan~zata Kepviselo-testuletenek 
301200 1 .(XI.27.) Kt.szamu rendelete 

a Polgarinesteri Hivatal koztisztviseloit megilleto juttatasokrol es tamogatasokrol 

Budapest Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete ( a tovabbiakban: KCpviselo-testiilet) 
a helyi onkormanyzatokrol szolo, tobbszor modositott 1990. evi LXV. tv. 16.5. (1) 
bekezdeseben, a koztisztviselok jogallasarol szolo, tobbszor modositott 1992. evi XXIII. 
torveny (a tovabbiakban: Ktv.) 4. 5-aban, 42.5. (3), 44lA 5. (I), 46.5 (5) bekezdeseiben, 
49/H 5-aban, valamint 4915 5-aban kapott felhatalmazas alapjan, figyeleinmel a 
polgarmesteri tisztseg egyes kerdeseirol es az onkormanyzati kepviselok tiszteletdijarol 
szolo 1994. evi LXIV. torveny 3. 5-ara, 4lA 5 (1) bekezdesere, 13. 5 (1) bekezdesere, 
Budapest Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala (a tovabbiakban: Hivatal) 
koztisztviseloinek szocialis, joleti, kulturalis, egeszsegugyi juttatasairol, valamint szocialis es 
kegyeleti tamogatasairol az alabbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatilya 

(1) A rendelet hatalya a Hivatal teljes es reszmunkaidoben foglalkoztatott 
koztisztviseloire - munkaidejuk aranyaban - terjed ki. 

(2) A rendelet hatalya a polgarmesterre es a foglalkoztatasi jogviszonyban a110 alpolgar- 
mesterekre - a 10. 5, 11.5, 12.5, 15. 5 es 16. 5-ok kivetelevel - is kiterjed. 

(3) A rendelet hatalya a rendeletben ineghatarozott korben a Hivatalbol, illetoleg a 
jogelod szervezetetol nyugallomanyba keriilt koztisztviselokre is kiterjed. 

A kiiztisztviseloket megilleto juttatisok 

(1) A koztisztviselo reszere - a Ktv-ben meghatarozottakon tul - az alabbi juttatasok 
adhatok: 

- utazasi kedvezmeny 
- lakhatasi, lakasepitesi, -vasarlasi tamogatas 
- alberleti dij hozzijarulas 
- csaladalapitasi tamogatas 
- udulesi hozzijarulas 



- illet~nenyeloleg 
- tanulinanyi osztondij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas 
- iskolai vegzettseg alapjan jar6 illetmenykiegeszites 
- vezetoi illetmenypotlek 
- onkentes kiegeszito nyugdijpenztari tagsag tamogatasa 
- szocialis tamogatas 
- egeszsegugyi, kulturalis tamogat as 
- erdekeltsegi juttatas 

Utazasi kedvezmkny 

(1) A koztisztviselo reszere utazasi kedvezmeny adhato, mely lehet: 

a./ munkaba jarashoz sziikseges helyi kozlekedesi berlet (eves BKV berlet), 
b./ a 7811 993 .(V. 12.) Korm. rendeletben meghatarozott munkaba jarassal 

kapcsolatos utazasi koltsegterites 

(2) Az utazasi kedvezmeny keretosszeget a Kepviselo-testulet mindenkor a 
koltsegvetesi rendeletben allapitja meg. 

(3) Az utazasi kedvezmeny reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a 
kozszolgalati szabalyzatban (a tovabbiakban: Szabalyzat) 

Lakhatasi, lakasepitksi, -v6s6rlasi tarnogatas 

(1) A koztisztviselo reszere lakashelyzetenek javitasa erdekeben a Kepviselo-testulet 
altal biztositott alapbol lakas epitesehez, vasarlasahoz, bovitesehez, korszeriisite- 
sehez, lakotelek vasarlasahoz munkaltatoi tamogatas nytijthato. 

(2) A tamogatas keretosszeget a Kepviselo-testulet a mindenkori koltsegvetesi rende- 
letben allapitja meg. 

(3) A lakhatasi, lakasepitesi, -vasarlasi tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje 
allapitja meg a Szabalyzatban. 



Albkrleti dij hozzajarulas 

(1) A koztisztviselo reszere alberleti dij hozzajarulas adhato 

(2) A hozzajarulas keretosszeget a Kepviselo-testulet a inindenkori koltsegvetesi 
rendeletben allapitja meg. 

(3) Az alberleti dij hozzajarulas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg 
a Szabalyzatban. 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszere 
a.1 hazassagkotesekor, illetve 
b.1 gyermeke sziiletesekor 
tainogatast biztosithat a koltsegvetesi rendeletben meghatarozott keret terhere 

(2) A csaladalapitasi tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja rneg a 
Szabalyzatban. 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszere evente, a koltsegvetesi 
rendeletben meghatarozott keret terhere udulesi tamogatast n ~ j t h a t .  

(2) Az udiilesi tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a 
Szabalyzatban 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo kerelmere a koltsegvetesi rendeletben 
ineghatarozott keret terhere illetmenyeloleg folyositasi lehetoseget biztosithat. 

(2) Az illetmenyeloleg folyositasanak reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja 
meg a Szabalyzatban. 



Tanulminyi osztondij, ktpztsi, tovabbktpztsi, nyelvtanulisi timogatis 

(1) A Kepviselo-testiilet a Hivatal celjai megvalositasanak erdekeben a koztisztviselok 
szakmai fejlodesenek elosegitesere koltsegvetesi rendeleteben kepzesi tamogatasi 
alapot kepez. 

(2) Az alap tanulmanyi osztondij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas 
celjara valo felhasznalasanak reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a 
Szabalyzatban. 

Iskolai vtgzettstg alapjan jar6 illetmtnykiegtszitts 

A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszQe evente, egysegesen, valamennyi 

a.1 felsofoku vegzettsegii koztisztviselo reszere alapilletinenye 30 %-anak megfelelo 
mertekii, 

b.1 kozepfoku vegzettsegii koztisztviselo reszere alapilletmenye 10 %-anak 
megfelelo mertekii 

illetmenykiegeszitest allapithat meg a koltsegvetesi rendeletben. 

Vezetoi illetmCnyp6tltk 

A Kepviselo-testulet a Hivatal vezeto koztisztviseloi reszQe - kiveve a Jegyzot - 
evente, egysegesen, valarnennyi vezetore kiterjedoen 

a,/ az aljegyzo reszere alapilletmenye 30 %-anak megfelelo 
b.1 az agazatvezetok reszere alapilletmenyuk 20 %-anak megfelelo 
c.1 az irodavezetok reszere alapilletmenyuk 10 %-anak megfelelo 

mertekii vezetoi illetmenypotlekot allapithat meg a koltsegvetesi rendeletben. 



0nkCntes kiegCszit6 nyugdijpCnzt6t-i tagsag tamogatasa 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszere kiegeszito nyugdijpenztari tagsagahoz 
tamogatast nykjthat, a koltsegvetesi rendeletben meghatarozott mertekben. 

(2) . A tamogatas felteteleit a Hivatal vezetoje allapitja meg a Szabalyzatban. 

Szocialis tamogatas 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo eletkoriilmenyeiben bekovetkezo, anyagi 
kihatasu eseinenyek megoldasara, a koltsegvetesi rendeletben meghatarozott keret 
terhere 
a,/ eseti szocialis segelyt, 
b.1 beiskolazasi tainogatast, 
c.1 teinetesi segelyt 
biztosit. 

(2) A szocialis tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a 
Szabalyzatban. 

EgCszsCgiigyi, kulturalis tamogatas 

(1) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszere egeszsegenek megovasa erdekeben, az 
onkormanyzat altal fenntartott sportletesitinenyekben teritesinentes sportolasi 
lehetoseget biztosithat. 

(2) A Kepviselo-testulet a koztisztviselo reszere kulturalis tamogatas cimen a 
Szabalyzatban ineghatarozott iniivelodesi intezinenyi szolgaltatas teritesinentes 
igenybevetelet biztosithatja. 

(2) Az (1) es a (2) bekezdesekben meghatarozott tamogatas keretosszeget a Kepviselo- 
testiilet evente, a koltsegvetesi rendeletben allapitja meg. 

(4) Az egeszsegiigyi, kulturalis tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje alla- 
pitja meg a Szabalyzatban. 



Kozszolgalati elismerksek 

(1) A koztisztviselo adott kozszolgalati feladat kieinelkedo teljesiteseert, illetve fela- 
datainak hosszabb idon at torteno eredinenyes elvegzeseert a Ktv. 49lN. $ (1) 
bekezdeseben meghatarozott elisineresekben reszesitheto. 

(2) A kozszolgalati elismeresek fedezetet a Kepviselo-testiilet evente, a koltsegvetesi 
rendeletben allapitja meg. 

(3) A kozszolgalati elismeresek reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje a Szabalyzatban, 
a Ktv. 49IN. § (1) bekezdes c.1 es d.1 pontjaiban meghatarozott esetekben a 
polgarmester h lon  szabalyzatban allapitja meg. 

~ r d e k e l t s k ~ i  juttatb 

(1) Az erdekeltsegi juttatas lehet: 
a,/ sajat bevetel terhere biztositando 
b.1 adok beszedesevel es vegrehajtasaval osszeftiggo 
c.1 a keriileti szabalyozasi tervek lebonyolitasaban valo kozremukodesert jar6 

(2) A sajat bevetel terhere biztositando erdekeltseg alapja a hatosagi eljarasokert 
beszedett igazgatasi szolgaltatasi dijak osszege. 

. (3) A (2) bekezdesben meghatarozott sajat bevetel 
\ a,/ 50 %-a szemelyi osztonzesre, jutalmazasra fordithato, mely osszegnek fedezetet 

kell biztositania a szemelyi osztonzes, jutalom jarulekaira is, 
b.150 %-a a Hivatal dologi kiadisaira fordithato. Ez az osszeg tartalinazza az &A 
fizetesi kotelezettseget is. 

(4) Az adok beszedesevel es vegrehajtasaval osszefiggo jutalekalap forrasa a feltart es 
beszedett adohiany, valamint a beszedett adotartozas. A jutalekalap inerteke nein 
haladhatja tneg a befolyt tenyleges adobevetelek 10 %-at. 

(5) A keriileti szabalyozasi tervek elkesziteseben lebonyolitoi feladatokat vallalo 
koztisztviselok reszere erdekeltsegi juttatas fizetheto, ha a szabalyozasi terv 
elkesziteseben erdekelt kiilso szerv vagy szemely (koltsegviselo) erre vonatkozo 
szandekat irasban bejelenti, a lebonyolitasi dij plusz &A megfizeteset vallalja es 
a lebonyolitasra vonatkozo megbizasi szerzodest a inunkaltatoi jogkor gyakorlojaval 
kozosen alairja. 



(6) A lebonyolitasi dij: a mindenkori adott szabalyozasi terwel osszefUggo tervezesi dij 
,&A nelkuli osszegenek 8 %-a + 25 % AFA osszeg. 

(7) A lebonyolitasi celjutalek forrasa a lebonyolitasi dij tenylegesen megfizetett osszege 

(8) A jutalekalapbol 10 %-ot garancia alap feltoltesere kell elkuloniteni. 
A fenninarado osszeg 
a.140 %-a lebonyolitasi celjutalekkent (jutalomkent) fizetheto ki 
az erintett koztisztviselok reszQe. Ennek az osszegnek fedezetet kell biztositania a 
jarulekokra is. 
b.160 %-a a Hivatal dologi kiadasaira fordithato. Ez az osszeg tartalmazza az &A 
fizetesi kotelezettseget is. 

(9) Az erdekeltsegi juttatasok reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja ineg a 
Szabalyzatban. 

A nyugallomanyu koztisztviselok tamogatasa 

( 1 )  A Hivatalbol, illetve a jogelod szervezettol nyugallomanyba kerult koztisztviselo 
reszere a kulon e celra letrehozando es kulon kezelt szocialis alap terhQe 

a.1 eseti szocialis segely 
b.1 jovedelein kiegeszites 
c.1 kedvezinenyes etkeztetes 
d.1 temetesi segely 

cimen allapithato ineg tamogatas. 

(2) A tainogatas merteket, felteteleit es eljarasi szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja 
ineg a Szabalyzatban. 

IV. 

A polgarmester Cs az alpolgarmesterek illetmCnye, koltsCgtCritCse 

(1) A polgarmester illetinenye a targy evi koltsegvetesi rendeletben ineghatarozott 
illetmenyalap 11 szeres szorzata. Az osszeg szainszeriien meghatarozott mertekerol 
- az illetinenyalap valtozasa eseten - a Kepviselo-testulet a targy evi koltsegvetesi 
rendelet elfogadasa utan, h l o n  hatarozattal dont. 



(2) A polgarmester altalanos helyettesiteset ellato alpolgarmester illetmenye a targy evi 
koltsegvethi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 10,57 szeres szorzata. Az 
osszeg szamszeriien meghatarozott mertekQo1 - az illetmenyalap valtozasa eseten - 
a Kepviselo-testiilet a targy evi koltsegvetesi rendelet elfogadasa utan, lailon 
hatarozattal dont. 

(3) Az alpolgarinester illetmenye a targy evi koltsegvetesi rendeletben meghatarozott 
illetmenyalap 9,9 szeres szorzata. Az osszeg szamszeriien meghatarozott mertekerol 
- az illetinenyalap valtozasa eseten - a Kepviselo-testiilet a targy evi koltsegvetesi 
rendelet elfogadha u t h ,  kiilon hattozattal dont. 

(4) A polgarmester polgarmesteri tisztsege ellatasaval osszefbggo, altala elolegezett, 
szamlaval igazolt, sziikseges koltseget az ~nkorman~zat  a targy evi koltsegvetesi 
rendeletben e celra biztositott keret terhere megteriti. Az elolegezett osszeg 
kifizeteserol az ugyrendi, Jogi es Kozbiztonsagi Bizottsag hatarozattal dont, a 

\ i 
kifizetes a Hivatal penztaraban keszpenzben tortenik. 

(5) A Kepviselo-testiilet hatarozataval - a korelnok eloterjesztksere - minden ev 
deceinbereben jutalmat allapithat meg a polgarinesternek, meghatarozott idoszakban 
vegzett munkaja ertekelese alapjan. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetese napjan lep hatalyba. 

(2) E rendelet hathlybalephevel egyidejuleg hathlyat veszti a Budapest-Csepel 
Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatalaban dolgozok kozszolgalati jogviszonyanak 
egyes kerdeseirol szolo, a 34/1996.(IX. 10.) Kt., a 411998. (111.3.) Kt., a 3311998. 
(XII. 15.) Kt., a 1211999. (VI.22.) Kt., a 212000. (1.25.) Kt., a 2V2000. (IX.2.) Kt., 
valamint a 1212001 .(IV. 17) Kt. szamu rendelettel modositott 3011995. (XI.21.) 
Kt.szimii rendelete. -. 

dr. Szeles Gaibor 
jegyzo , 

C 

A rendelet kihirdetesenek napja: 2001. november 27. 
A 


