Iktató szám: 149/2012.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 07-ei ülésére

Tárgy:

Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet
megalkotására

Előterjesztő:

dr. Nagy Hajnalka, jegyző

Készítette:

Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X
normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról a
jelenleg hatályos, többször módosított a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés
megállapításáról szóló 17/2001. (IX.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
tartalmaz rendelkezéseket.
Figyelemmel arra, hogy időközben több új jogszabály megalkotására került sor,
álláspontom szerint új önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)
2012. március 1. napjával hatályon kívül helyezte a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvényt (továbbiakban: Ktv.).
A Kttv. 237. §-a szerint az önkormányzat képviselő-testülete a juttatásokkal és
támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti
támogatásokat.
A Kttv. 240. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati ügykezelő közszolgálati
jogviszonyában a köztisztviselőkre vonatkozó, e törvényben meghatározott
rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
A köztisztviselőkre és a közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó eltérő rendelkezés
hiányában alkalmazandó a Kttv. 152. § (1) bekezdése, mely úgy rendelkezik, hogy a
kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet
különösen:
a) lakhatási, lakásépítési és –vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.
Az önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet
vezetője állapítja meg, mely szabályokat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2012.
(V.10.) számú jegyzői intézkedés tartalmazza. Fentiek alapján ez a továbbiakban is az
irányadó.
A Kttv. 234. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben a
Polgármesteri
Hivatalban
dolgozó
köztisztviselők
részére
tárgyévre
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő esetén az alapilletmény legfeljebb 40%-a, a középiskolai végzettségű
köztisztviselő esetében legfeljebb 20%-a lehet.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2012. évi V. törvény annyi megkötést tesz, hogy a köztisztviselőnek a Kttv.
hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető a jogviszonyának a
fennállásáig, azaz az illetménykiegészítése nem vonható vissza.
A jelenleg hatályos Ör. értelmében az illetménykiegészítés felsőfokú iskolai
végzettségűek esetén az alapilletményük 23%-a, míg a középfokú iskolai
végzettségűek esetén a 20%-a.
A rendelettervezet a jelenlegi illetménykiegészítés mértékét megtartja.
A Kttv. 236. §-a tartalmazza a vezetői illetménypótlékra vonatkozó szabályokat, és ad
felhatalmazást a helyi önkormányzatok részére a vezetői pótlék megállapítására. Az
osztályvezetői szintnek megfelelő vezető illetményének legfeljebb 10%-a, a
főosztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15%-a.
Ugyanezen szakasz értelmében a már megállapított vezetői illetménypótlék nem
csökkenthető.
Fentiekre figyelemmel a rendelettervezet az Ör-ben meghatározott vezetői
illetménypótlékot változatlanul fenntartja.
A korábbi rendelet –a Ktv. 49/J. §-a alapján- lehetőséget biztosított arra, hogy a
nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
szociális és kegyeleti támogatásban részesülhessen.
Figyelemmel azonban arra, hogy a Kttv. a nyugállományú köztisztviselők,
közszolgálati ügykezelők vonatkozásában nem biztosít lehetőséget a juttatásokra és
támogatásokra, e tekintetben a rendelettervezet már nem tartalmaz rendelkezéseket.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. május 29.
dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló rendelettervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Döntési javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megalkotja a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4)
bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének
(együttesen: közszolgálati tisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a polgármesterre, az alpolgármesterekre valamint a Munka
Törvénykönyve szerinti munkavállalóra is megfelelően alkalmazni kell.
(3) A polgármestert megillető juttatások feltételei tekintetében a Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók. Az alpolgármesterek esetében a juttatások elbírálása
tekintetében a polgármester jogosult dönteni.

2. Díjazás
2. §
A közszolgálati tisztviselő részére utazási kedvezmény jár, amely lehet:
a) munkavégzéssel összefüggő helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez
szükséges vonaljegy vagy bérlet,
b) a 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítés.
3. §
A közszolgálati tisztviselő részére az alábbi juttatások biztosíthatók:
a) lakhatási, lakásépítési és lakásvásárlási támogatás,
b) szociális támogatás,
ba) hivatali segély,
bb) temetési segély,
c) tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás,
d) illetményelőleg,
e) albérleti hozzájárulás,
f) családalapítási támogatás,
g) önkormányzati üdülő igénybevétele,

h) cafetéria, az irányadó jogszabályi rendelkezések előírásai szerint,
i) ruházati költségtérítés.
4. §
A Képviselő-testület a főosztályvezető-helyettesi és az osztályvezetői szinteknek megfelelő
vezetők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg.
Az illetménypótlék mértéke:
a) főosztályvezető-helyettesi szintű vezetői kinevezéssel rendelkező közszolgálati
tisztviselő alapilletményének 15 %-a,
b) az osztályvezetői szintű vezetői kinevezéssel rendelkező közszolgálati tisztviselő
alapilletményének 10 %-a.
5. §
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőknek illetménykiegészítést állapít meg. Az
illetménykiegészítés mértéke:
a) középfokú iskolai végzettségűek esetén az alapilletményük 20 %-a,
b) felsőfokú iskolai végzettségűek esetén az alapilletményük 23 %-a.
6. §
A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 56. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 2012. évre
vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000,- Ft-ban
állapítja meg.
7. §
A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.

3. A vezetők
8. §
(1) A hivatal belső szervezeti egységeinek (irodák) vezetésére közszolgálati tisztviselő kaphat
vezetői kinevezést irodavezetői címmel. Az irodavezető helyettesítésére önálló
munkakörben irodavezető-helyettes alkalmazható.
(2) Az irodavezetői és irodavezető-helyettesi vezetői kinevezés főosztályvezető-helyettesi, a
csoportvezetői kinevezés osztályvezetői szintnek megfelelő munkakör.

4. Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló
17/2001. (IX.03.) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete.

Budapest, 2012.

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
2012. március 1. napján hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény. A jogszabályi környezet megváltozása indokolja a rendelet megalkotását.

HATÁSVISZGÁLATI LAP
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelet hatálya tekintetében változás, hogy az a korábbi rendelethez képest nem
terjed ki a nyugállományú köztisztviselőkre.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet elfogadásával az önkormányzat kiadásai nem növekednek.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem
keletkeztet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A rendelet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata
vált szükségessé a jogszabályi környezet változása miatt. A jogbiztonság okán célszerű
egy új rendelet elfogadása.
A rendeletben foglaltak alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest az
önkormányzatnál többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

