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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról a jelenleg hatályos, a közszolgálati 
tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) tartalmaz rendelkezéseket. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (6) 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 pedig legfeljebb 20%-a lehet. 
 
A jelenleg hatályos Ör. értelmében az illetménykiegészítés felsőfokú iskolai végzettségűek 
esetén a maximálisan megállapítható 40%-kal szemben az alapilletmény 23%-a, míg a 
középfokú iskolai végzettségűek esetén a maximálisan megállapítható, alapilletmény 20%-a. 
A budapesti kerületi önkormányzatoknál a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
részére korábban megállapított illetménykiegészítéseket áttekintve megállapítható, hogy 
három önkormányzat kivételével az Önkormányzatunknál jelenleg hatályban lévő mértéknél 
nagyobb %-ban állapította meg a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét. 
Az esetlegesen megüresedő álláshelyek betöltésével kapcsolatban az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján egyértelműen elmondható, hogy a pályázók előnyben részesítik Önkormányzatunkkal 
szemben azon kerületi önkormányzatokat, ahol az illetménykiegészítés magasabban, illetve 
maximális mértékben lett megállapítva, hiszen így akár több tízezer forinttal nagyobb 
jövedelemre tehetnek szert. 
Fentiekre figyelemmel a rendelettervezet a főiskolai végzettségű köztisztviselők részére (a 
maximálisan adható 40%-hoz képest) 30%-os illetménykiegészítés megállapítására tesz 
javaslatot, mellyel a Képviselő-testület megteremtheti annak lehetőségét, hogy a minőségi 
munkát végző köztisztviselőket hivatalában megtartsa, továbbá munkaerő felvétele esetén ne 
kerüljön hátrányos helyzetbe a kerületi önkormányzatokkal szemben. 
Továbbá a rendelettervezet a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők tekintetében a 
jelenlegi, maximálisan adható 20%-os illetménykiegészítés megtartására tesz javaslatot. 
 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének 7%-
kal történő megemelése (mely nagyságrendileg éves szinten bruttó 16 millió forint), valamint 
a Hivatali dolgozók részére fizetendő bankszámla-hozzájárulás az 2013. évi személyi 
előirányzathoz képest többletforrást nem igényel, a szükséges pénzügyi fedezet a bázis alapú 
hivatali személyi előirányzat terhére 2014. évben biztosítható. 
 
A Kttv. 143. § (1) bekezdése értelmében a kormánytisztviselőt a törvény alapján megillető 
illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, 
fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján 
történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő 
részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. 
Ugyanezen szakasz (3) alapján a munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő 
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét. 
Továbbá a 226. § (7) bekezdésben foglaltak értelmében a képviselő-testület hivatalánál 
foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás 



a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben 
nyújtható. 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § 
(3) bekezdése értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy 
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2014. évben legfeljebb 
1.000 forint. 
A rendelettervezet a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
maximálisan adható 1.000,- Ft/hó, évi 12.000,- Ft összegű bankszámla-hozzájárulás 
megállapítására tesz javaslatot. 
 
Az Ör. 6. §-a határozza meg a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéra keretet, mely a 
2013. évre vonatkozó bruttó összeget határozza meg. 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § 
(2) bekezdése a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét változatlanul bruttó 200.000,- 
Ft-ban határozza meg. 
A rendelettervezet a jogszabályban meghatározott cefetéria keretet határozza meg 2014. évre 
vonatkozóan. 
 
Fentiek figyelembe vételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Rendelet módosítását 
egy fordulóban tárgyalja meg és az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 
 
Budapest, 2013. január 14. 
 
 

dr. Nagy Hajnalka s.k. 
          jegyző 

Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, 
hogy a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) 
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határidő: 2014. január 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
Döntési javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megalkotja a …/2014. (…) önkormányzati rendeletét  a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 
 
Mellékletek: 
  1.) rendelet-tervezet 
  2.) indokolás 
  3.) hatásvizsgálati lap 
  4.) kéthasábos változat 



Előterjesztés 1. számú melléklete 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 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 közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ 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 30 %-a.” 
 

2. § 
 
A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„6. § A Képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2014. évre vonatkozóan a 
közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.” 
 

3. § 
 
A R. az alábbi 7/A. §-sal egészül ki: 
 
„7/A. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők részére a 2014. 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 bankszámla-
hozzájárulás időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő jogviszonya 
nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.” 
 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2014. január ….. 
 
 

dr. Bácskai János        dr. Nagy Hajnalka  
     polgármester        jegyző 

  



Előterjesztés 2. számú melléklete 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A hatályos önkormányzati rendelet tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyeket évente felül 
kell vizsgálni. Jelen rendelet előbbiek alapján történő átvezetésére tesz javaslatot. 
 
Részletes indokolás 
 
1. §-hoz 
A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítését a hatályos Kttv. alapján évente ismételten 
meg kell állapítani. 
 
2. §-hoz 
Az önkormányzati rendeletben a közszolgálati tisztviselők cafetéria kerete 2013. évre volt 
meghatározva, ezért szükséges a rendelkezés aktualizálása. 
 
3.§-hoz 
Az önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható bankszámla-
hozzájárulás mértékéről, és módjáról rendelkezik. 
 
4. §-hoz 
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
  



 
Előterjesztés 3. számú melléklete 

 
HATÁSVIZSGÁLATI    LAP 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros  

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
 

1. Társadalmi hatások 
 
Nincs. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetésben szerepeltetni kell. 
 
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 személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 
 
  



Előterjesztés 4. számú melléklete 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 
 
 

(hatályos szöveg) 
 
 
 
„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 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. 
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2013. évre vonatkozóan 
a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 
200.000,- Ft-ban állapítja meg.” 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelete 
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(módosítani javasolt szövege) 
 

 
 
„ 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 30 %-a.” 

 
 
 
„6. § A Képviselő-testület a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2013. 
évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves 
cafetéria keretét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.” 
 
„7/A. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati 
tisztviselők részére a 2014. 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 részére 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 bankszámla-hozzájárulás 
időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a 
köztisztviselő jogviszonya nyugdíjazása vagy halála 
miatt szűnik meg.” 

 


