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Budapest Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testiilete (a tovabbiakban: KCpviselG-testiilet) a 
helyi onkormanyzatokrol szolo, tobbszor modositott 1990. evi LXV. tv. 16.5 (1) 
bekezdkseben, a koztisztviselbk jogallasarol szo16, tobbszor modositott 1992. evi XXIII. 
torveny (a tovabbiakban: Ktv.) 4. 5-aban, 42.9 (3), 44/A 5 (I), 46.5 (5) bekezdeseiben, 49/H 
5-aban, valamint 4915 5-aban kapott felhatalmazas alapjan, figyelemmel a polgarmesteri tisztseg 
egyes kkrdbeirdl es az onkormhyzati kepviseldk tiszteletdijarol szolo 1994. Cvi LXIV. 
Torveny 3. 5-hra, 4/A 5 (1) bekezdeske, 13. 5 (1) bekezdesere, Budapest Csepel 

r Onkormanyzata Polghes ter i  fivatala (a tovabbiakban: Hivatal) koztisztviseldinek szocialis, 
joleti, kulturfdis, egbzsegiigyi ~uttatasair61, valamint szocialis es kegyeleti tamogatasairol szolo 
rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) modositashra a kovetkeza rendeletet alkotja: 

A Rendelet 2. §-a az alabbiak szerint modosul: 
A koztisztviseld reszere az alabbi juttatasok adhatok: 

- utazasi kedvezmeny 
- lakhatasi, lakaskpitksi, -vashrlasi tamogatas 
- alberleti dij hozzajarulas 
- csaladalapitasi tamogatas 
- iidiilesi hozzajarulas 
- illetmenyeldleg 
- tanulmanyi osztondij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas 
- iskolai vegzettseg alapjan jhro illetmenykiegeszites 
- vezetdi illetmenypotlek 
- onkentes kiegeszitd nyugdijpenztari tagsag tamogatasa 
- szocialis tamogatas 
- egeszsegiigyi, kulturalis tamogatas 

A Rendelet 7. §-a az alabbiak szerint modosul: 

A Kepviseld-testiilet a koztisztviseld rkszere evente, a koltdgvetesi rendeletben meghatkozott 
keret terhere iidiilCsi tamogatast n@jthat. 

Az iidiilesi thoga tas  merteke naptari evenkent az illetmenyalap 100 %-a. 

Az iidiilesi tamogatas reszletes szabalyait a Hivatal vezetdje allapitja meg a Szabalyzatban. 



A Rendelet 1 1. $-a az alabbiak szerint modosul: 

A Kepviseld-testiilet a mvatal vezetd koztisztviseldi reszkre - kiveve a Jegyzdt - evente, 
egysegesen, valamennyi vezetdre kiterjedden 
a.1 az agazatvezetdk reszere alapilletmenyiik 15 %-hak megfeleld 
b.1 az irodavezetdk reszere alapilletmenyiik 10 %-hak megfeleld 
merteK vezetdi illetmenypotlekot dlapithat meg a koltsegvetesi rendeletben. 

A mvatalban az agazatvezetd a Ktv. 45.9 (9) bek. c.1 pontjaban meghatarozott fiosztalyvezetd 
helyettesi, az irodavezetd az osztdyvezetdi szintnek felel meg. 

A Rendelet 16. $-a hathlyat veszti. 

A Rendelet 17. $-a az alabbiak szerint modosul: 
A thogatas  merteket es az elbirdh szempontjait - atruhkott hataskorben - a Polgamester 
hathozza meg. 
A thogatas  folyositashak eljkhi szabdyait a fivatal vezetdje illapitja meg a Szabdyzatban. 

Ezen rendelet a kihirdetese napjh lep hatdyba, a Rendelet modosit~sal nem erintett reszei 
vdtozatlanul hatdyban rna~:q&dr---.., ,- ." .,,,;; ': \. . . '\ 
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ZairadCk: 
A rendelet kihirdetve: 2002. majus 


