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ONKORMANYZATABUDAPEST-CSEPEL 

KEPVISELO-TESTULETE
 

30/2001. (XI. 27.) Budapest-Csepel Onkormanyzata Kt. rendelete 
a Polgarmesteri Hivatal koztisztviselifit megilletifjuttatasiJkrol es 

tamogatasokr61 

a 13/2002. (V. 28.) Kt, a 43/2003. (XII. 16.) Kt, valarnint az 5/2005. (II. 22.) Kt 
rendelettel m6dositott, egyseges szerkezetbe foglalt szoveg 





30/2001. (XI. 27.) BUdapest-CsepelOnkormanyzata Kt. rendelete
 
a Polgannesteri Hivatal koztisztvise16it megillet6 juttatasokr61 es tfunogatasokr61
 

a 13/2002. (V. 28.) Kt, a 43/2003. (XII. 16.) Kt, valamint az 5/2005. (II. 22.) Kt rendelettel
 
m6dositott, egyseges szerkezetbe foglalt szoveg
 

Budapest-Csepel Onkonnanyzata Kepvise16-tesmlete (a tovabbiakban: Kepviselo-testtilet) a 
helyi onkonnanyzatokr61 sz616, tObbszor m6dositott 1990. evi LXV. tOrveny 16. § (1) 
bekezdeseben, a koztisztvise16k jogallasar61 sz616, tobbszor m6dositott 1992. evi XXIII. 
tOrveny (a tovabbiakban: Ktv.) 4. §-aban, 44/A § (1) bekezdeseben, 46. § (5) bekezdeseben, 
49/H §-aban, valamint 49/J §-aban kapott felhatalmazas alapjan, figyelemmel a polgarmesteri 
tisztseg egyes kerdeseir61 es az onkonnanyzati kepviselok tiszteletdijar61 sz616 1994. evi 
LXIV. tOrveny 4/A § (1) bekezdesere, valamint a 13. § (1) bekezdesere, Budapest-Csepel 
Onkonnanyzata Polgarmesteri Hivatala (a tovabbiakban: Hivatal) koztisztvise16inek szocialis, 
j61eti, kulturalis, egeszsegligyi juttatasair61, valamint szocialis es kegyeleti tamogatasair61 az 
alabbi rendeletet alkoija: 

I.
 
AItalanos rendelkezesek
 

A rendelet hatalya 
1. § 

1.§ (1) A rendelet hatalya a Hivatal teljes es reszmunkaid6ben foglalkoztatott koztisztvisel6ire 
es iigykeze16ire - a 18. § kivetelevel- terjed ki. 
(2) A rendelet hatalya a polgarmesterre es a foglalkoztatasi jogviszonyban aH6 

alpolgarmesterekre - a 10. §, 11. §, 12. §, 16. §-ok kivetelevel- is kiterjed. 
(3) A rendelet hatalya a rendeletben meghatarozott korben a Hivatalb61, illetoleg ajogel6d 

szervezetet61 nyugallomanyba keriilt koztisztvise16kre is kiterjed. 

A koztisztviseloket megilleto juttatasok 
2. § 

2. § A koztisztvise16 reszere az alabbi juttatasok adhat6k: 
utazasi kedvezmeny 
1akhatasi, lakasepitesi, -vasarlasi tamogatas 
alberleti dij hozzajarulas 
csaladalapitasi tamogatas 
udtilesi hozzajaru1as 
illetmenye161eg 
tanulmanyi osztOndfj, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas 
iskolai vegzettseg alapjanjar6 illetmenykiegeszites 
vezet6i illetmenyp6tlek 
onkentes kiegeszit6 nyugdijpenztari, illetve onkentes egeszsegpenztarl tagsag 
tamogatasa 
szocialis tamogatas 
egeszsegligyi, kulturalis tamogatas 
etkezesi hozzajarulas. 
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II. 

Utazasi kedvezmeny 
3. § 

(I) A koztisztvisel6 reszere utazasi kedvezmeny adhato, mely Iehet: 
a.l munblba jarashoz sztikseges helyi kozlekedesi berlet (eves BKV berlet) 
b.l a 78/1993. (Y. 12.) Konn. rendeletben meghatarozott munkabajarassal kapcsolatos 

utazasi koitsegterites. . 

(2) Az utazasi kedvezmeny keretOsszeget a Kepvisel6-tesmlet mindenkor a koitsegvetesi 
rendeletben allapitja meg. 

(3) Az utazasi kedvezmeny reszletes szabalyait a Hivatal vezet6je allapitja meg a 
kozszolgaIati szabaIyzatban (a tovabbiakban: Szabalyzat). 

Lakhatasi, lakasepitesi, - vasarlasi tamogatas 
4. § 

(l) A koztisztviseI6 reszere Iakashelyzetenekjavitasa erdekeben a Kepvisel6-tesmlet altaI 
biztositott aIapb61Iakas epitesehez, vasariasahoz, b6vitesehez, korszeriisitesehez, Iakotelek 
vasariasahoz munkaItatoi tamogatas nyUjthato. 

(2) A tarnogatas keretOsszeget a Kepviselo-tesmiet a mindenkori koitsegvetesi rendeletben 
allapitja meg. 

(3) A Iakhatasi, Iakasepitesi, -vasariasi tAmogatas reszletes szabaIyait a Hivatal vezet6je 
allapitja meg a Szabalyzatban. 

Alberleti dij hozzajarulas 
5. § 

(l) A koztisztvise16 reszere aiberleti dij hozzajarulas adhato. 

(2) A hozzajarulas keretOsszeget a Kepvisel6-tesmlet a mindenkori koltsegvetesi rendeletben 
allapitja meg. 

(3) Az aiberleti dij hozzajarulas reszletes szabalyait a Hivatal vezet6je aIlapitja meg a 
SzabaIyzatban. 

Csaladalapitasi tamogatas 
6. § 

(l) A Kepvise16-testiiIet a koztisztviseI6 reszere 
a.l hazassagkotesekor, illetve 
b.l gyenneke szUletesekor
 
tamogatast biztosithat a kOltsegvetesi rendeletben meghatarozott keret terhere.
 



3
 

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

Udiilesi hozzajaruhls 
7. § 

(1) A Kepviselo-testiilet a koztisztviselo reszere evente, a koltsegvetesi rendeletben megha
tarozott keret terhere lidtilesi tamogatast nylijthat. 

(2) Az lidtilesi tamogatas merteke naptari evenkent az illetmenyalap 100 %-a. 

(3) Az lidtilesi tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a Szabalyzat
ban. 

llletmenyeloleg 
8. § 

(1) A Kepviselo-testlilet a koztisztvise1o kerelmere a koltsegvetesi rende1etben megha
tarozott keret terhere illetmenye10leg foly6simsi lehet6seget biztosithat. 

(2) Az illetrnenyeloleg foly6sitcisanak reszletes szabaIyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a 
Szabalyzatban. 

Tanulmanyi osztondij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas 
9. § 

(1) A Kepvise1o-testlilet a Hivatal celjai megval6sitcisanak erdekeben a koztisztvise1ok 
szakmai fejlodesenek elosegitesere koltsegvetesi rendeleteben kepzesi tamogatasi 
alapot kepez. 

(2) Az alap tanulmanyi osztOndij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas celjara 
val6 fe1hasznaIasanak reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a Szabaly
zatban. 

Iskolai vegzettseg alapjan jaro illetmenykiegeszites 
10. § 

A Kepviselo-testlilet a koztisztvise16 reszere evente, egysegesen, valamennyi 

a.! fe1sOfolai vegzettsegii koztisztvise16 reszere alapilletmenye 30 %-anak megfe1e15 
mertekii~ 

b.l kozepfolai vegzettsegii koztisztvise16 reszere alapilletmenye 10 %-anak megfele15 
mertekii 

illetmenykiegeszitest allapithat meg a koltsegvetesi rendeletben. 
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Vezetoi illetmenypotlek 
11. § 

A Kepviselo-testiilet a Hivatal koztisztviseloi reszere - kiveve a Jegyzot - evente, 
egysegesen, valamennyi vezetore kiterjedoen 
a./ az agazatvezetok reszere alapilletmenyiik 15 %-anak megfelelo 
b./ az irodavezetok reszere alapilletmenyiik 10 %-anak megfelelo 
mertekii vezetoi illetmenyp6tlekot allapithat meg a koltsegvetesi rendeletben. 

'A Hivatalban az agazatvezeto a Ktv. 45. § (10) bek. c./ pontjaban meghatarozott 
foosztalyvezeto helyettesi, az irodavezeto az osztalyvezetoi szintnek felel meg. 

Onkentes kiegeszito nyugdijpenztari, illetve onkentes egeszsegpenztari tagsag 
tamogatasa 

12. § 

(1) A Kepviselo-tesrulet a koztisztviselo reszere kiegeszito nyugdijpenztari, illetve onkentes 
egeszsegpenztari tagsagahoz tamogatast nylijthat, a koltsegvetesi rendeletben meghatarozott 
mertekben. 

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

Szocialis tamogatas 
13.§ 

(1) A Kepviselo-tesrulet a koztisztviselo eletkorulmenyeiben bekovetkezo, anyagi 
kihatasu esemenyek megoldasara, a koltsegvetesi rendeletben meghatarozott keret 
terhere 
a./ eseti szocialis segelyt, 
b./ beiskolazasi tamogatast, 
c.l temetesi segelyt
 
biztosit.
 

(2) A szocialis tfunogaffis reszletes szabalyait a Hivatal vezetoje allapi~a meg a 
Szabalyzatban. 

Egeszsegiigyi, kulturalis tamogatas 
14. § 

(1) A Kepviselo-testiilet a koztisztviselo reszere egeszsegenek meg6vasa erdekeben, az 
onkonnanyzat altaI fenntartott sportletesitmenyekben teritesmentes sportolasi 
lehetoseget biztosithat. 

(2) A Kepviselo-tesrulet a koztisztviselo reszere kulturalis tfunogatas cimen a Szabalyzat
ban meghatarozott miivelodesi intezmenyi szolgaltatas teritesmentes igenybevetelet 
biztosithatja. 
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(3) Az (1) es a (2) bekezdesekben meghatarozott tamogatas keretOsszeget a Kepvisel6-testtilet 
evente, a koltsegvetesi rendeletben allapitja meg. 

(4) Az egeszsegligyi, kultunUis tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezet6je allapitja meg 
a Szabalyzatban. 

"Etkezesi utalvany 
15. § 

(1) A Kepvise16-tesrulet etkezesi hozzajarulas cimen a· koztisztvise16k reszere havi 
rendszeresseggel etkezesi utalvanyt biztosit. 

(2) Az etkezesi utalvany fedezetet a Kepvise16-testtilet evente, a kOltsegvetesi rendeletben 
allapitja meg. 

(3) A hozzajfuulas reszletes szabalyait a Hivatal vezet6je allapi~a meg a Szabalyzatban. 

Kozszolgalati elismeresek 
16.§ 

(1) A koztisztvisel6 adott kozszolgalati feladat kiemelked6 teljesiteseert, illetve feladatainak 
hosszabb id6n at t6rten6 eredmenyes elvegzeseert a Ktv. 491N § (1) bekezdeseben . 
megharnrozott elismeresekben reszesithet6. 

(2) A kozszolgalati elismeresek fedezetet a Kepvise16-tesmlet evente, a kOltsegvetesi ren
deletben allapi~a meg. 

(3) A kozszolgalati elismeresek reszletes szabalyait a Hivatal vezet6je a Szabalyzatban, a 
Ktv.49/N. § (1) bekezdes c.l es d.l pon~aiban meghatarozott esetekben a polgannester 
ktilOn szabalyzatban allapitja meg. 

III. 

A nyugallomanyu koztisztviselok tamogatasa 
17. § 

(1) A hivatalb61, illetve ajoge16d szervezett61 nyugallomanyba kerlilt koztisztvisel6 reszere a 
ktilOn e celra letrehozand6 es ktilOn kezelt szocialis alap terhere 
a.l eseti szocialis segely 
b.l jovedelem kiegeszites 
c.l kedvezmenyes etkeztetes 
d.l temetesi segely
 
cfmen allapithat6 meg tamogatas.
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(2) A tamogatas merteket es az elbiralas szempontjait - atruhazott hataskorben - a polgar

mester hatarozza meg.
 

. (3) A tamogatas foly6sitasanak eljarasi szabalyait a Hivatal vezetoje allapitja meg a Szabaly
zatban. 

IV. 

A polgarmester jutalmazasa 
18.§ 

A Kepviselo-testulet hatarozataval jutalmat allapithat meg a polgarmestemek, meghatarozott 
id6szakban vegzett munkaja elismereseiil." 

V. 

Zaro rendelkezesek 
19.§ 

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

(2) E rendelet harnlybalepesevel egyidejiileg hatalyat veszti a Budapest-Csepel 
Onkonnanyzata Polgannesteri Hivatalaban dolgoz6k kozszolgalati jogviszonyanak 
Egyes kerdeseirol sz6l6, a 34/1996. (IX.lO.) Kt., a 4/1998. (III.3.) Kt., a 33/1998. (XII. 
15.) Kt., a 12/1999. (VI.22.) Kt., a 2/2000. (I. 25.) Kt., a 21/2000. (IX.2.) Kt. valamint 
a 12/2001. (IV. 17.) Kt. szamu rendelettel m6dositott 30/1995. (XI.21.) Kt. szamu 
rendelete. 

T6th Mihaly sk. Dr. Szeles Gabor sk. 
polgannester jegyzo 


