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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint vaeményeai: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Köztisztviselőknek adható juttatások 

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. ‘vi  CXC1X. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  152.  §  (1)-(2) 
bekezdései szerint a köztisztviselő részére 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, 
g) üdülési támogatás. 

(2)  Az  (1)  bekezdés a)—f)  pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg. 

A  Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díja7Märól és egyéb juttatásairól a  46/2014. 
(XII.  12.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) rendelkezik.  A  Rendelet  4.  §-a szerint: 

„4.§  Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi szociális, kulturálisjuttatás: 



a) illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő írásos 
kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhítésére, 

b) fizetett szabadidő illeti meg a közigazgatási alap- és szakvizsgára, ügykezelői vizsgára való 
eredményes felkészülése érdekében.  A  szabadidő mértéke közigazgatási alapvizsga és ügykezelői 
vizsga esetén  3  munkanap, közigazgatási szakvizsga eseten vizsgatárgyanként  5-5  munkanap, melyet a 
vizsgát megelőzően vehet igénybe, 

c) a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és munkakörében 
szakirányú iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve nyelvoktatásban 
résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet a továbbtanulás támogatása 
érdekében. 

d) hatályon kívül 
e) a Hivatal vezetője a köztisztviselő kérelmére gyermekfelügyeleti támogatás kifizetését engedélyezheti, 

amennyiben a köztisztviselő a gyermeke gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadságát 
megszakítva újra munkába áll, és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményében időszakos 
gyermekfelügyelet szolgáltatást vesz igénybe.  A  támogatás vissza nem térítendő havi juttatásként 
kerül kifizetésre." 

E támogatások körének kibővítésére teszek javaslatot az alábbiak szerint a közeli hozzátartozó halála 
esetén a köztisztviselők anyagi gondjai enyhítésére adható vissza nem térítendő szociális támogatás 
nyújtásával, a Rendelet  4.  §  0  pontjára: 

• „.D a köztisztviselő kérelmére közeli hozzátartozója (szülője, házastársa, élettársa vagy gyermeke) 
vagy olyan rokona halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, kegyeleti támogatásban 
részesíthető, anyagi gondjai enyhítésére.  A  kegyeleti támogatás egyszeri, vissza nem térítendő juttatás, 
melynek összege az illetményalap 300%-ának megfelelő összeg."  

A  helyi rendelet szabályozási tárgyköreit kizárólag a juttatásokra (szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi) és a támogatásokra (szociális, kegyeleti) vonatkozó szabályok alkothatják.  A  Kttv.  152.  § 
(1)  bekezdése szerinti, a munkáltató által biztosított juttatásokat részletesen a belső szabályzatban kell 
szabályozni (mely szabályokat a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza), 
valamennyi juttatás és támogatás pénzügyi fedezetét pedig a költségvetési rendeletben szükséges 
biztosítani. 

Javaslom, hogy a támogatás igénybevételére a Polgármesteri Hivatalban a Munka Törvénykönyvéről 
szóló  2012.  évi I. törvény (továbbiakban:  Mt.)  hatálya alá tartozó munkavállaló is jogosult legyen, a 
Közszolgálati szabályzat megfelelő módosításával. 

A 2021.  évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai tartalmaznak bruttó 
500.000 Ft  előirányzatot kegyeleti támogatás kifizetésére. Ennek az összegnek a módosítása, emelése 
szükséges, amennyiben - tekintettel a kegyeleti szolgáltatások magas áraira — a támogatás mértéke 
maximalizáltan az önkormányzati illetményalap  300  %-ában kerül meghatározásra. 

Javaslom, hogy a rendeletet  2021.  január I. napját követő halálesetekkel kapcsolatban is alkalmazni 
lehessen a hatályba lépést követően előterjesztett kérelmek esetén. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
46/2014.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet módosítása, a pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

HI. Döntés Célja és pénzügyi hatása 

A  közeli hozzátartozó halála miatt átmenetileg nehéz helyzetbe került munkatársak támogatása. 

Ennek érdekében kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása szükséges a  2021.  évi költségvetésben 
1.100.000 Ft  +  170.500 Ft  munkaadót terhelő járulékok, azaz összesen  1.270.500 Ft  összegben. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Mötv.  42.§  I. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. (1.29.) 
Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
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következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ici. 

A  katasztrófavédelemröl is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a 
polgármester jogosult. 

A  Kttv.  237.  §-a szerint: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal  es  támogatásokkal 
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat." 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi rendelet és határozat elfogadását. 

Melléklet:  Rendelettervezet 

Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
46/2014.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét 
az  1.  melléklet szerint. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (IV......)  számú határozata 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kegyeleti támogatásival kapcsolatos döntésekről 

A  képviselő-testület 

I. felkéri a polgármestert, hogy biztosítson a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kegyeleti 
támogatására kiegészítő pénzügyi fedezetet  1.100.000  Ft+170.500  Ft  munkaadót terhelő 
járulékok, összesen  1.270.500 Ft  összegben, az „Általános tartalék" terhére; 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatában a juttatás igénybevételére vonatkozó szabályok kerüljenek 
kidolgozásra azzal, hogy a támogatás igénybevételének hatálya a Polgármesteri Hivatalban az  Mt. 
alapján foglalkoztatott munkavállalókra is kiterjed. 

Felelös: jegyző 
Határidő:  2021.  április  30. 
A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Költségvetési és Pén4gyi Ügyosztály, Jegyzői 
Kabinet Személyügyi Iroda 

Budapest, 2021.  április  6. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



I. sz. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2021. (IV ) önkormányzati rendelete 

a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
46/2014.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló  27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény  46.  §  (4)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény  234.  §  (3), (4)  bekezdésében, a  236.  §  (4)  bekezdésében, a 
237. §-ban  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

I. §  (1) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
46/2014.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  4.  §-a a következő ponttal egészül 
ki: 

„f)  a köztisztviselő közeli hozzátartozója (szülője, házastársa, élettársa vagy gyermeke) vagy olyan 
rokona halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, kegyeleti támogatásban részesíthető anyagi 
gondjai enyhítése érdekében.  A  kegyeleti támogatás egyszeri, vissza nem térítendő juttatás, melynek 
összege az illetményalap 300%-ának megfelelő összeg." 

(2) A  Rendelet  4.  §  f)  pontja szerinti támogatás megállapításakor a  2021.  január I. napját követő,  de  e 
rendelet hatályba lépését megelőző haláleseteket úgy kell tekinteni, mintha azok e rendelet kihirdetésének 
napján következtek volna be. 

2.  §  A  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a kihirdetését követő  60.  napon. 

Budapest, 2021.  április 

Czuldcerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Pikó András 
polgármester 
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INDOKOLÁS 
A  Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban illók díjazásáról is egyéb 

juttatásairól szóló  46/2014.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  .../2021. 
(IV....)  önkormányzati rendelethez 

Általános Indokolás 

A  Kttv.  237.  §-a alapján: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és 
támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat." 

A  helyi rendelet szabályozási tárgyköreit kizárólag a juttatásokra (szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi) és a támogatásokra (szociális, kegyeleti) vonatkozó szabályok alkothatják.  A 
Kttv.  152.  §  (1)  bekezdése szerinti a munkáltató által biztosított juttatásokat csak fel kell sorolni 
a rendeletben, részletesen a belső szabályzatban kell szabályozni, valamennyi juttatás és 
támogatás pénzügyi fedezetét pedig a költségvetési rendeletben szükséges biztosítani. 

Tekintettel arra, hogy a Kttv. szerint lehetőség van kegyeleti támogatás biztosítására, ezért a 
Rendelet módosítása javasolt. 

Részletes Indokolás 

1.  §  (1)  bekezdése tartalmazza rendelet kiegészítését, hogy köztisztviselő részére további, vissza 
nem térítendő kegyeleti támogatás legyen adható. 
1. §  (2)  bekezdése a kegyeleti támogatással kapcsolatos kérelem benyújtásának időbeli hatályát 
szabályozza. 
2. § Tartalmazza a rendelet hatályba lépésének és szabályai alkalmaAsának időpontját. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. törvény  17.  §- a alapján 

A  tervezett jogszabály várható következményei: 

Társadalmi hatásai: 

Gazdasági hatásai: 

Költségvetési hatásai: 

Környezeti következmények: 

Egészségügyi következmények: 

Adminisztratív terheket befolyásoló 
hatás: 

A  jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 

A  jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A  jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 
és pénzügyi feltételek: 

A  rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi 
hatása nincs. 

A  rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása 
nincs. 

A  rendelet-tervezet elfogadásának költségvetési hatása 
van.  A  támogatás fedezetét a költségvetési rendeletben 
szükséges biztosítani. 

A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti 
következményei nem kimutathatók. 

A  rendelet-tervezet elfogadásának egészségügyi 
következményei nincsenek. 

A  tervezett módosításoknak adminisztratív terheket 
érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A  rendelet megalkotása szükséges a kegyeleti 
támogatás biztosításához. 

A  rendelet megalkotása nélkül a köztisztviselő részére 
kegyeleti támogatás jogszerűen nem adható. 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, 
pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség. 



A  Polgármester Ilivatalnil közszolgálati 
jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb 

juttatásairól szóló  46/2014.  (XII.  12.) 
önkormányzati rendelet 

4.  § Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi 
szociális, kulturális juttatás: 
a) illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a 
határozatlan időre kinevezett köztisztviselő írásos 
kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhltésére, 
b) fizetett szabadidő illeti meg a közigazgatási 
alap- is szakvizsgára, ügykezelői vizsgán való 
eredményes felkészülése érdekében.  A  szabadidő 
mértéke közigazgatási alapvizsga is ügykezelői 
vizsga esetén  3  munkanap, közigazgatási 
szakvizsga esetén vizsgatárgyanként  5-5 
munkanap, melyet a vizsgát megelőzően vehet 
.igénybe, 
c) a Hivatal szakember szükségletének biztosítása 
érdekében a munka mellett feladat- és 
munkakörében szakirányú iskolarendszerű 
oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve 
nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású 
köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet a 
továbbtanulás támogatása érdekében. 
d) - 
e) engedélyezheti, amennyiben a köztisztviselő a 
gyermeke gondozása céljából igényelt fizetés 
nélküli szabadságát megszakítva újra munkába án, 
is a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézminyében időszakos gyermekfelügyelet 
szolgáltatást vesz igénybe.  A  támogatás vissza nem 
térítendő havi juttatáskint kerül kifizetésre. 

A  Polgármester Hivatalnál közszolgálati 
jogviszonyban állók dijazásáról is egyéb 

juttatásairól szóló  46/2014.  (XII.  12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

.../2021. (IV önkormányzati rendelet  
I. §  (1) Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
a Polgármester Hivatalnál közszolgálati 
jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb 
juttatásairól szóló  46/2014.  (XII.  12.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
4.  §-a a következő ponttal egészül ki: 

,OED  a köztisztviselő közeli hozzátartozója (szülője, 
házastársa, élettársa vagy gyermeke) vagy olyan 
rokona halála esetén, akinek eltartására kötelezett 
volt, kegyeleti támogatásban részesithet6 anyagi 
gondjai enyhítése érdekében.  A  kegyeleti támogatás 
egyszeri, vissza nem térítendő juttatás, melynek 
ősszege az illetményalap 300%-ának megfelelő 
összeg." 

1.§  (2) A  Rendelet  4.  §  O  pontja szerinti támogatás 
megállapításakor a  2021.  január  1.  napját követő, 
de  e rendelet hatályba lépését megelőző 
haláleseteket ügy kell tekinteni, mintha azok e 
rendelet kihirdetésének napján következtek volna 
be. 
2. §  A  rendelet a kihirdetését követő napon löp 
hatályba is hatályát veszti a kihirdetését kővető  60. 
napon. 
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