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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2022. február 24. 

 

                                                                                                   dr. Sajtos Csilla 

          jegyző 

 

                                                                           
 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól 

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

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól 

szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő d) 

ponttal egészül ki: 

 

[4. § Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi szociális, kulturális juttatás:] 

„d) az általa meghatározott fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás,” 

2. § A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:  

„6/A. § A Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb 

juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (II. 

24.) önkormányzati rendelettel módosított 4. § d) pontját 2022. január 1. napjától kell 

alkalmazni.” 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. február 24. 

 

dr. Sajtos Csilla Pikó András 
jegyző polgármester 

 

 

                                                 
⃰
 RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 46/2014. (XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 
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INDOKOLÁS 

a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól 

szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (II. 24.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 

46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a a szociális és kulturális juttatások felsorolását 

tartalmazza. Ez a felsorolás kiegészítésre kerül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 143. §-ában megjelölt juttatással.  

 

A 2. §-hoz 

 

Jogtechnikai rendelkezést tartalmaz, annak érdekében, hogy az 1. § szerinti rendelkezés 2022. január 

1. napjától alkalmazható lehessen. 

 

 

A 3. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

 

 

 

 

 

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a jogalkotó álláspontja az, 

hogy az indokolás közzé tehető.  


