BUDAPEST-CSEPEL

ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2005. (II. 22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló,
a 13/2002. (V.28.) Kt. rendeletével, valamint a 43/2003. (XII.16.) Kt. rendeletével
módosított
30/2001. (XI.27.) Kt. rendeletének módosítása

5/2005. (II. 22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló, a 13/2002. (V.28.) Kt. rendeletével, valamint a
43/2003. (XII.16.) Kt. rendeletével módosított 30/2001. (XI.27.) Kt.
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítása
1. §
A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, 44/A § (1) bekezdésében, 46. § (5) bekezdésében,
49/H §-ában, valamint 49/J §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri
tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 4/A § (1) bekezdésére, valamint a 13. § (1) bekezdésére, Budapest-Csepel
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőinek szociális,
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól az
alábbi rendeletet alkotja:"
2- §
A Rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„l.§ (1) A rendelet hatálya a Hivatal teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselőire és ügykezelőire - a 18. § kivételével - terjed ki.
(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterekre - a 10. §, 11. §, 12. §, 16. §-ok kivételével - is kiterjed."
3. §
A Rendelet 2. §-az alábbiak szerint módosul:
„2. § A köztisztviselő részére az alábbi juttatások adhatók:
utazási kedvezmény
lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás
albérleti díj hozzájárulás
családalapítási támogatás
üdülési hozzájárulás
illetményelőleg
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
- iskolai végzettség alapj án j áró illetménykiegészítés
vezetői illetménypótlék
- önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári, illetve önkéntes egészségpénztári tagság
támogatása
szociális támogatás
- egészségügyi, kulturális támogatás
- étkezési hozzájárulás."

4-§

A Rendelet 11. § második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Hivatalban az ágazatvezető a Ktv. 45. § (10) bek. c./ pontjában meghatározott
főosztályvezető helyettesi, az irodavezető az osztályvezetői szintnek felel meg."
5-§
A Rendelet 12. §-a előtti cím, illetve a 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári, illetve önkéntes egészségpénztári tagság
támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére kiegészítő nyugdíjpénztári, illetve
önkéntes egészségpénztári tagságához támogatást nyújthat, a költségvetési rendeletben
meghatározott mértékben."
6.§
A Rendelet új 15. §-sal egészül ki, a 15., 16., 17. és 18. §-ok számozása 16., 17., 18. és 19. §ra változik.
„Étkezési utalvány
15. § (1) A Képviselő-testület étkezési hozzájárulás címén a köztisztviselők részére havi
rendszerességgel étkezési utalványt biztosít.
(2) Az étkezési utalvány fedezetét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletben
állapítja meg.
(3) A hozzájárulás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Szabályzatban."

A Rendelet 18. §-a előtti cím, illetve a 18. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A polgármester jutalmazása
18. § A Képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek,
meghatározott időszakban végzett munkája elismeréséül."
8.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Rendelet módosításokkal nem érintett részei
változatlanul hatályban maradnak.
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