Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (VI.12.) 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
1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének
(együttesen: közszolgálati tisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit a polgármesterre, az alpolgármesterekre, valamint a
Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalóra is megfelelően alkalmazni kell.
A rendelet 5. §-ának, és 5/A. §-ának rendelkezéseit a Ferencvárosi Közterületfelügyelet köztisztviselőjére is 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,
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Módosította az 5/2017. (II.21.) rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 22-től.

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. §23 4 56
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselőknek illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértéke a 2018.
évben az alapilletménye 20%-a.
(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az illetménykiegészítés mértéke:
a) 2018. január 1. napjától 2018. június 30. napjáig az alapilletménye 34%-a,
b) 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig az alapilletménye 37%-a.
5/A. §7 8
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2018. évben 43.000,- Ft-ban állapítja
meg.
6. §91011 1213 14
A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2018. évre vonatkozóan a közszolgálati
tisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
7. §
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Módosította az 5/2013. (II.19.) rendelet 1. §-a, hatályos 2013. február 20-tól.
Módosította a 4/2014. (I.28.) rendelet 1.§-a, hatályos 2014. január 29-től.
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Módosította az 5/2017. (II.21.) rendelet 2.§-a, hatályos 2017. február 22-től.
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Módosította a 32/2017. (XII.15.) rendelet 1.§-a, hatályos 2018. január 1-től.
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Módosította a 14/2018. (VI.26.) rendelet 1.§-a, hatályos 2018. július 1-től.
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Kiegészítette az 5/2017. (II.21.) rendelet 3.§-a, hatályos 2017. február 22-től.
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Módosította a 32/2017. (XII.15.) rendelet 2.§-a, hatályos 2018. január 1-től.
9
Módosította az 5/2013. (II.19.) rendelet 2. §-a, hatályos 2013. február 20-tól.
10
Módosította a 4/2014. (I.28.) rendelet 2.§-a, hatályos 2014. január 29-től.
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Módosította a 3/2015. (II.03.) rendelet 1.§-a, hatályos 2015. február 4-től.
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Módosította a 4/2016. (II.02.) rendelet 1.§-a, hatályos 2016. február 3-tól.
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Módosította a 3/2017. (I.31.) rendelet 1.§-a, hatályos 2017. február 1-től.
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Módosította a 32/2017. (XII.15.) rendelet 3.§-a, hatályos 2018. január 1-től.
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A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.
7/A. §15 16
(1) 17 18 19A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére a 2018. évben 12.000,Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév
szeptember 30. napjáig kerül sor
(2) A közszolgálati jogviszony szünetelése esetén (pl.: fizetés nélküli szabadság, szülési
szabadság, GYED, GYES igénybevétel miatti fizetés nélküli szabadság), vagy ha a
közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a hozzájárulás időarányos
része jár.
(3) Nem jogosult bankszámla-hozzájárulásra az a közszolgálati tisztviselő, aki nem
rendelkezik fizetési számlával.
(4) Azt a közszolgálati tisztviselőt, aki a kifizetés időpontjában lemondási idejét tölti, a
hozzájárulásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos része illeti meg.
(5)
A
közszolgálati
jogviszony
megszűnése,
vagy
a
fizetési
számla
megszűnése/megszüntetése, továbbá amennyiben a tényleges kifizetett összegnél a fentiek
alapján alacsonyabb összegre jogosult a közszolgálati tisztviselő, úgy a felvett bankszámlahozzájárulás időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő jogviszonya
nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik 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
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Kiegészítette a 4/2014. (I.28.) rendelet 3.§-a, hatályos 2014. január 29-től.
Módosította a 3/2015. (II.03.) rendelet 1.§-a, hatályos 2015. február 4-től.
17
Módosította a 4/2016. (II.02.) rendelet 2.§-a, hatályos 2016. február 3-tól.
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Módosította a 3/2017. (I.31.) rendelet 2.§-a, hatályos 2017. február 1-től.
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Módosította a 32/2017. (XII.15.) rendelet 4.§-a, hatályos 2018. január 1-től.
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17/2001. (IX.03.) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete.
Budapest, 2018. június 21.

