
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2015.(III.12.) 

Önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról 

 
 

(Egységes szerkezetben a 3/2017. (I.26.), az 1/2018. (II.22.), az 3/2019. (III.01.) és a 

16/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelettel) 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2015.(III.12.) 

 

Önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §, 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény, valamint a 

munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben kapott felhatalmazás 

alapján Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 

(továbbiakban: hivatal) köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya 

a) a hivatal teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire, 

közszolgálati ügykezelőire és munkavállalóira, 

b) a főállású polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alpolgármesterekre, a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § szerinti eltérésekkel, 

c) 1 az önkormányzati főtanácsadókra, tanácsadókra a Kttv. 239. § 

bekezdése szerinti eltéréssel, 

d) a rendeletben meghatározott körben a hivatalból, illetve a jogelőd 

szervezettől nyugállományba került köztisztviselőkre 

tejed ki. 

 

(2) A rendelet előírásait a közszolgálati ügykezelőkre a Kttv. IX. fejezetében 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

2. Köztisztviselők biztosított juttatásai, amelyek biztosítását és alkalmazási 

rendjét jogszabály írja elő 

 

2. § A képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében az alábbi 

juttatások fedezetét 

a) a Kttv. 141. §-ban előírt idegen-nyelv tudási nyelvpótlék, 

b) a Kttv. 150. §-ban előírt jubileumi jutalom, 

c) a Kttv. 151. §-ban előírt cafetéria juttatás, 

d) a Kttv. 52. §-ban előírt helyettesítési díj, 

e) a Kttv. 97. § ügyelet és készenlét, 98. § (7) bekezdés szerinti megváltás 

és a 96. § (4) bekezdésében előírt rendkívüli munkavégzési juttatás, 

 
1 Módosította a 16/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. január 1. napjától. 
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f) a Kttv. 54. §-ban előírt kiküldetési díj, 

g) külön kormányrendeletben meghatározott közszolgálati tisztviselői 

továbbképzés díj, 

h) külön kormányrendeletben meghatározott utazási költségtérítés 

biztosítja a köztisztviselők részére. 

 

3. Köztisztviselők biztosított juttatásai, amelyek biztosítását, jogszabály 

lehetővé teszi, alkalmazási rendjét előírja 

 

3. §2 3 A képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében az alábbi 

juttatások fedezetét biztosítja a köztisztviselők részére: 

a)4 5 a Kttv. 132. § előírása, továbbá a 2018. évi L. tv. 60. § (6) 

bekezdése szerint, illetve Magyarország központi költségvetéséről szóló 

jövőbeni, a helyi önkormányzatok részére ilyen tárgyú felhatalmazást adó 

törvény szerint megemelt illetményalap, 

b) a Kttv. 234. § (3), (4) bekezdés előírása szerinti illetménykiegészítés, 

c) a Kttv. 234/A. §-a szerinti alapilletmény-eltérítés, 

d) a Kttv. 236. § (4) bekezdés szerinti vezetői illetménypótlék, 

e) a Kttv. 235. § (1) bekezdés szerinti személyi bér, 

f) a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti alapilletmény eltérítés, 

g) a Kttv. 154. § (1) bekezdés szerinti jutalom, 

h) a Kttv. 154. § (2) bekezdés szerinti céljuttatás, 

i) a Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pont szerinti szociális támogatás, 

j) a Kttv. 152. § (1) bekezdés f) pont szerinti tanulmányi ösztöndíj, képzési, 

továbbképzési, nyelvtanulási hozzájárulás, 

k) a Kttv. 152. § (4) bekezdés alapján a nyugállományban lévő 

köztisztviselők részére szociális támogatás, 

l) Kttv. 226. § (7) bekezdés szerinti bankszámla-hozzájárulás 

 

4. Köztisztviselők biztosítható juttatásai, amelyek biztosítását jogszabály 

lehetővé teszi alkalmazási rendjét előírja 

 

4. § A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében az alábbi 

juttatások fedezetét 

a) a Kttv. 152. § (1) bekezdés a) pont szerinti lakbér, lakásépítési, vásárlási 

támogatás, 

b) a Kttv. 152. § (1) bekezdés b) pont szerinti albérleti díj hozzájárulás, 

c) a Kttv. 152. § (1) bekezdés c) pont szerinti családalapítási támogatás, 

d) a Kttv. 152. § (1) bekezdés g) pont szerinti üdülési támogatás, 

e) a Kttv. 152. § (5) bekezdése szerinti közszolgálat hallottja támogatás 

biztosíthatja a köztisztviselők részére. 

 

 

 
 

2 Módosította a 3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 27. napjától. 
3 Módosította a 16/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. január 1. napjától.  
4 Módosította a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. március 1. napjától. 
5 Módosította a 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. március 1. napjától. 
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5. Vegyes és záró rendelkezések 

 

5. § (1)6 7 8 9 A rendelet 3. § a) pontja szerinti illetményalap mértéke 65.000,- Ft 

 (2) A rendelet 3. § b) pontja szerinti illetménykiegészítés mértéke: 

a)10 felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 

alapilletményének 40%-a, 

b) középiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők 

alapilletményének 20%-a. 

 
 

6. §11 A 3. § c) pontja szerinti vezetői illetménypótlék a Polgármesteri Hivatal 

ágazatvezető és irodavezető munkakörben foglalkoztatott köztisztviselői 

részére egységesen az alapilletmény 5%-a. 

 

7. §12 A 2-3. §-ban meghatározott juttatások tárgyévi összege nem lehet 

kevesebb az előző évi költségvetésben biztosított összegnél, kivéve, ha a 

csökkentés törvénymódosítás miatt szükséges. 

 

8. § A rendelet 2-3. §-ban meghatározott juttatásokra vonatkozó részletes 

szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Közszolgálati 

Szabályzatban 

 

9.  § (1) Ez a rendelet 2015. március 13-án lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 20/2011. (V.26.) Önkorm. 

rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

Borbély Lénárd sk.      dr. Szeles Gábor sk. 

polgármester       jegyző 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6 Módosította a 3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától. 
7 Módosította az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. március 1. napjától. 
8 Módosította a 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. március 1. napjától. 
9 Módosította a 16/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2022. január 1. napjától. 
10 Módosította a 16/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2022. január 1. 

napjától. 
11 Módosította a 3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. január 27. napjától. 
12 Módosította a 3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. március 1. napjától. 


