
54/2003. (X.22.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

 

 a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről
*
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdése, valamint a 2003. évi XLV. 

törvénnyel módosított a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. (továbbiakban 

Ktv.) felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2001.(X.26.) sz. önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ A R. 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„Személyi hatály  

A rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatallal (továbbiakban Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi 

köztisztviselőre és ügykezelőre, valamint a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre 

és alpolgármester(ek)re.”  

2.§ Az R. 2.§.(1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

(1) A Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetésére felsőfokú szakirányú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselő kaphat megbízást (vezetői megbízás) 

- ügyosztályvezetői 

- osztályvezetői, irodavezetői címmel. 

(2) A Ktv. 45.§.(10) bek. c. pontja alapján az ügyosztályvezetői megbízás főosztályvezető 

helyettesi szintnek, az irodavezető, a főépítész és a kabinetvezető osztályvezetői megbízásnak 

felel meg.” 

3.§ Az R. 3.§.(2) bekezdése hatályát veszti.  

4.§  
(1) Az R. 4.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(1) A Ktv. 44/A.§.(1) bekezdése alapján a felső és középfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.”  

(2) Az R. 4.§.(2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  

„(2) Az illetménykiegészítés mértéke 

- középfokú végzettséggel rendelkező ügykezelő részére az alapilletményének a 10%-

a.” (3) Az R. 4.§.(3) bekezdése hatályát veszti.  

5.§  
(1) Az R. 5.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(1) A vezető beosztású köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult a Ktv. 46.§.(5) 

bekezdés b.) pontja alapján.”  

(2) Az R. 5.§.(2) bekezdése hatályát veszti.  

6.§ A R. 7.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A Ktv. 49/G §.(1) bekezdése alapján a köztisztviselők és ügykezelők naptári évenként 

az illetményalap 200%-ának megfelelő ruházati költségtérítésre jogosultak.”  

                                                 

 Hatályon kívül helyezte a 13/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos a kihirdetés napjától. 

*
 Rendelkezései beépítve a 30/2001.(X.26.) ök. sz. rendeletbe. 
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7.§ A R. 12.§.(1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:   

„(1) Az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által 

kibocsátott üdülési csekkben biztosítható. Üdülési csekk esetében a személyi jövedelemadóról 

szóló törvény szerint adómentes juttatás mértékéig. Az üdülési hozzájárulás vonatkozásában a 

jogosultaknak választási lehetőséget biztosítani kell.”  

8.§ Záró rendelkezések  

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) E rendelet 4.§-ában foglalt rendelkezéseit 2003. július 1-jei hatállyal, a 6.§-ában foglalt 

rendelkezést 2003. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni. 


