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Hatarozati javaslat: -

Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXC1X. torveny (a tovabbiakban: Kttv.) 152. § (1) 
bekezdese alapjan a kbztisztviselo reszere visszateritendo, illetve vissza nem teritendo szocialis joleti, 
kulturalis, egeszsegiigyi juttatas biztosithato. Ilyen juttatas lehet kiilonosen:

a) lakhatasi, lakasepitesi es- vasarlasi tamogatas,
b) alberleti dij hozzajarulas,
c) csaladalapitasi tamogatas,
d) szocialis tamogatas,
e) illetmenyeldleg, / %
f) tanulmanyi dsztdndij, kepzesi, tovabbkepzesi, nyelvtanulasi tamogatas, ..' AA
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g) udiilesi tamogatas.

A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol a 46/2014. 
(XII. 12.) onkormanyzati rendelet rendelkezik. A rendelet 4. §-a alapjan:

„4. § Valamennyi koztisztviselot megilleti az alabbi szocialis, kulturalis juttatds:
a) illetmenyelbleg kifizetese engedelyezheto a hatarozatlan idore kinevezett koztisztviselo irdsos 

kerelmere dtmeneti anyagi gondjai enyhitesere,
b) fizetett szabadidd illeti meg a kbzigazgatdsi alap- es szakvizsgdra, ugykezeloi vizsgara vald 

eredmenyes felkesziilese erdekeben. A szabadidd merteke kbzigazgatdsi alapvizsga es ugykezeloi 
vizsga eseten 3 munkanap, kbzigazgatdsi szakvizsga eseten vizsgatargyankent 5-5 munkanap, 
melyet a vizsgdt megelozben vehet igenybe,

c) a Hivatal szakember sziiksegletenek biztositdsa erdekeben a munka mellett feladat- es 
munkakbreben szakiranyu iskolarendszeru oktatasban, szakkepesitest nyujtd kepzesben, illetve 
nyelvoktatasban resztvevb fbfoglalkozasu kbztisztviselovel tanulmanyi szerzodest kbthet a 
tovabbtanulds tdmogatdsa erdekeben.

d) *
e) a Hivatal vezetbje a koztisztviselo kerelmere gyermekfelugyeleti tamogatas kifizeteset 

engedelyezheti, amennyiben a koztisztviselo a gyermeke gondozdsa celjabdl igenyelt fizetes nelkuli 
szabadsdgdt megszakitva ujra munkdba dll, es a Jdzsefvarosi Egyesitett Bblcsodek intezmenyeben 
idoszakos gyermekfeliigyelet szolgaltatast vesz igenybe. A tamogatas vissza nem teritendo havi 
juttataskent keriil kifizetesre.

f) a koztisztviselo kbzeli hozzatartozoja (sziilbje, hazastarsa, elettdrsa vagy gyermeke) vagy olyan 
rokona halala eseten, akinek eltartdsdra kbtelezett volt, kegyeleti tamogatdsban reszesitheto, 
anyagi gondjai enyhitesere. A kegyeleti tamogatas egyszeri, vissza nem teritendo juttatds, melynek 
bsszege az illetmenyalap 300%-anak megfelelb, de legfeljebb a szamldval igazolt osszeg. ”

A Kttv. 143. §-a alapjan a koztisztviselot a Kttv. alapjan megilleto illetmeny kifizetese a koztisztviselo 
altal valasztott fizetesi szamlara torteno atutalassal, fizetesi szamla hianyaban penzforgalmi szamlarol 
torteno keszpenzkifizetes kezbesitese utjan tortenik. A fizetesi szamlahoz kapcsolodoan a koztisztviselo 
reszere legfeljebb havonta a kbzponti koltsegvetesrol szolo torvenyben meghatarozott merteku 
bankszamla-hozzajarulas adhato.

Az uj juttatas bevezetese teszi sziiksegesse a rendeletmodositast, a 4. § d) pontjaban foglaltak szerinti 
kiegeszitessel:

„d) az dltala meghatarozottfizetesi szamlahoz kapcsolodoan bankszamla-hozzajarulas, ”

Javaslom tovabba, hogy a tamogatas igenybevetelere a Polgarmesteri Hivatalban a Munka 
Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. tbrveny (tovabbiakban: Mt.) hatalya ala tartozo munkavallalo is 
jogosult legyen, mivel az Mt. 142/A. §-a szerint az egyenlo, illetve egyenlo ertekukent elismert munka 
dijazasanak meghatarozasa soran az egyenlo banasmod kovetelmenyet meg kell tartani. Ennek az 
elolrasnak az alkalmazasa soran munkabemek minosul minden, a munkavallalo reszere a munkaviszonya 
alapjan kozvetleniil vagy kozvetve nyujtott penzbeli es termeszetbeni (szocialis) juttatas.

A 2022. evi koltsegvetesi rendelet eloterjeszteseben a kdztisztviseloket megilleto juttatasok kbre 
kiegesziilt a bankszamla-hozzajarulassal. Magyarorszag 2022. evi kozponti kbltsegveteserol szolo 2021. 
evi XC. torveny 62. § (5) bekezdese alapjan a fizetesi szamlahoz kapcsolodoan - egy foglalkoztatottnak 
havonta adhato bankszamla-hozzajarulas merteke a 2022. evben legfeljebb 1000 forint.

2022. evben a juttatas koltsege valamennyi foglalkoztatottat (koztisztviselot es Mt. szerinti 
munkavallalot) tekintve 3.456.000 Ft plusz jarulekai (449.280 Ft).

II. A beterjesztes indoka
A modosito rendelet megalkotasahoz az Motv. 42. § 1. pontja alapjan a kepviselo-testiilet dontese 
sziiks€ges. A Kttv. 237. §-a alapjan az onkormanyzati kepviseld-testiilet a juttatasokkal es tamogatasokkal 
osszefiiggesben a torveny keretei kozott rendeletben szabalyozza a szocialis, joleti, kulturalis, 
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egeszsegiigyi juttatasokat, szocialis es kegyeleti tamogatasokat. A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati 
jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet 
mddositasa, a penziigyi fedezet biztositasa a kepviseld-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik.

III. Dontes celja es penziigyi hatasa
A munkatarsak reszere a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden adhato uj juttatas bevezetese. A 2022. evi 
kbltsegvetesi rendelettervezetbe beepftesre keriilt a bankszamla-hozzajarulas koltsegenek es jarulekainak 
penziigyi fedezete.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Motv. 42. § 1. pontja ertelmeben a kepviselo-testulet hataskdrebol nem ruhazhato at a rendeletalkotas.

Kttv. 143. § (1) A kormanytisztviselbt az e torveny 131-142. §-a alapjan megilletd illetmeny kifizetese a 
kormanytisztviseld altal valasztott fizetesi szamlara tortend atutalassal, fizetesi szamla hianyaban 
penzforgalmi szamlarol torteno keszpenzkifizetes kezbesitese utjan tortenik.
(2) A fizetesi szamlahoz kapcsolodoan a kormanytisztviseld reszere legfeljebb havonta a kozponti 
koltsegvetesrol szolo torvenyben meghatarozott merteku bankszamla-hozzajarulas adhato.

Mt. 142/A. § (1) Az egyenlo, illetve egyenlo ertekukent elismert munka dijazasanak meghatarozasa soran 
az egyenlo banasmod kovetelmenyet meg kell tartani.
(2) A munka egyenlo ertekenek megallapitasanal kulonosen az elvegzett munka termeszetet, mindseget, 
mennyiseget, a munkakdriilmenyeket, a szukseges szakkepzettseget, fizikai vagy szellemi erofeszitest, 
tapasztalatot, illetve felelosseget kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdes alkalmazasa soran munkabemek minbsul minden, a munkavallald reszere a 
munkaviszonya alapjan kozvetlenul vagy kozvetve nyujtott penzbeli es termeszetbeni (szocialis) juttatas.

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 2. § (2) bekezdese „Jogszabaly a hatalybalepeset 
megeldzd iddre nem allapithat meg kotelezettseget, kotelezettseget nem tehet terhesebbe, valamint nem 
vonhat el vagy korlatozhat jogot, es nem nyilvanithat valamely magatartast jogellenesse.”
10/2014. (IV. 4.) AB hatarozat, Indokolas: Abbol kovetkezden pedig, hogy „a visszamenoleges hatalyu 
jogalkotas tilalma nem abszolut ervenyii, kovetkezik az, hogy egyertelmuen elhet ezzel a jogalkoto akkor, 
amikor uj jogosultsagot allapit meg, meglevo jogosultsagot teijeszt ki, vagy valamely jog korlatozasat 
oldjafel”.

36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 6. mellekletenek (Minositett tobbseget igenyld iigyek 
jegyzeke) 6. pontja alapjan: az Onkormanyzat koltsegveteset erintd iigyek.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi rendelet es hatarozat elfogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete megalkotja a ...... (......) rendeletet a
Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 
46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet modositasardl.

Melleklet: rendelet-tervezet
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HATAROZATI JAVASLAT
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2022. (..... ) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatalban a Munka Torvenykonyve 
szerint foglalkoztatottak reszere bankszamla- hozzajarulas nyujtasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy 2022. januar 1. napjatol 
kezdodoen a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatalban a Munka 
Torvenykonyve alapjan foglalkoztatott munkavallalok reszere havonta 1.000 Ft/fd/ bankszamla- 
hozzajarulast nyujt.

Felelds: jegyzd
Hataridd: 2022. marcius 01.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Szemelyiigyi Iroda __

Budapest, 2022. februar .j

Torvenyessegi ellendrzes:

Pikd Andras 
polgarmester

SHjtos Csilla 
jfgyzo
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Melleklet az eloterjeszteshez: rendelet-tervezet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
..../2022. (....) onkormanyzati rendelete

a Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 
46/2014. (Xn. 12.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi 
CXCIX. torveny 237. §-aban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) 
pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 
46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 4. §-a a kovetkezo d) ponttal 
egeszul ki:

[4. § Valamennyi kbztisztviseldt megilleti az alabbi szocialis, kulturdlis  juttatds:]

„d) az altala meghatarozott fizetesi szanilahoz kapcsolodoan bankszamla-hozzajarulas,”

2. § A Rendelet a kovetkezo 6/A. §-sal egeszul ki:
„6/A. § A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb 
juttatasairol szolo 46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo .../2022. (....... )
onkormanyzati rendelettel modositott 4. § d) pontjat 2022. januar 1. napjatol kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2022. februar....

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester
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INDOKOLAS
a Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 

46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo ..../2022. (....) onkormanyzati 
rendelethez

Az 1. §-hoz

A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 
46/2014. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet 4. §-a a szocialis es kulturalis juttatasok felsorolasat 
tartalmazza. Ez a felsorolas kiegeszitesre kerul a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. 
tbrveny 143. §-aban megjelolt juttatassal.

A 2. §-hoz

Jogtechnikai rendelkezest tartalmaz, aimak erdekeben, hogy az 1. § szerinti rendelkezes 2022. januar 1. 
napjatol alkalmazhato lehessen.

A 3. §-hoz

Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18. § (1) bekezdese alapjan a jogalkoto allaspontja az, 
hogy az indokolas kozze tehetd.
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HATASVIZSGALATI LAP 

a Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 
46/2014. (XH. 12.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo ..../2022. (....) dnkormanyzati 

rendelethez

A rendelettervezet eseteben figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 
17. § (1) bekezdese eldirja az elozetes hatasvizsgalatot: „A jogszabaly elokeszitoje - a jogszabaly 
feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegu - elozetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri a szabalyozas 
varhato kovetkezmenyeit. Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol a Kormany altal eloterjesztendo 
torvenyjavaslat, illetve kormanyrendelet eseten a Kormanyt, dnkormanyzati rendelet eseten a helyi 
onkormanyzat kepviselo-testiiletet tajekoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet ugy, hogy az altala 
meghatarozott esetben a kdzjogi szervezetszabalyozo eszkoz elkeszftdje elozetes hatasvizsgalatot vegez.” 
A hatasvizsgalat soran a (2) bekezdesben meghatarozottakat kell kiilonosen vizsgalni.

1. Tarsadalmi hatasok

A korabbi rendelethez kepest tobb juttatas megallapitasat teszi lehetove.
2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet elfogadasaval az onkormanyzat kiadasai novekednek. 2022. evben a juttatas koltsege 
3.456.000 Ft plusz jarulekai (449.280 Ft).

3. Kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak komyezetre gyakorolt hatasa nines.
4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok
A rendelet megalkotasdval az adminisztracids terhek novekedese nem varhato.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyei
Az uj juttatas megallapitasanak targyaban jogszabaly alkotas sziikseges.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi feltetelek nem valtoznak, a penziigyi 
felt&elek az onkormanyzat adott evi koltsegveteseben biztositasra keriilnek.
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A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati 
jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb 

juttatasairol szolo 46/2014. (XII. 12.) 
onkormanyzati rendelet

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2022. 
(....) onkormanyzati rendelet^ a Polgarmester 
Hivatalnal kozszolgalati jogviszonyban allok 

dijazasarol es egyeb juttatasairol szolo 46/2014. 
(XII. 12.) onkormanyzati rendelet mddosltdsdrol

4. § Valamennyi koztisztviselot megilleti az alabbi 
szocialis, kulturalis juttatas:
a) illetmenyeloleg kifizetese engedelyezheto a 
hatarozatlan idore kinevezett kdztisztviselo
irasos kerelmere atmeneti anyagi gondjai 
enyhitesere,
b) fizetett szabadido illeti meg a kozigazgatasi 
alap- es szakvizsgara, ugykezeldi vizsgara
vald eredmenyes felkesziilese erdekeben. A 
szabadido merteke kozigazgatasi alapvizsga
es ugykezeldi vizsga eseten 3 munkanap, 
kozigazgatasi szakvizsga eseten
vizsgatargyankent 5-5 munkanap, melyet a vizsgat 
megelozoen vehet igenybe,
c) a Hivatal szakember sziiksegletenek biztositasa 
erdekeben a munka mellett feladat- es
munkakbreben szakiranyu iskolarendszeru 
oktatasban, szakkepesftest nyujto kepzesben, 
illetve nyelvoktatasban resztvevo fdfoglalkozasu 
koztisztviselovel tanulmanyi
szerzodest kdthet a tovabbtanulas tamogatasa 
erdekeben.
d)3
e) a Hivatal vezetoje a kdztisztviselo kerelmere 
gyermekfelugyeleti tamogatas kifizeteset 
engedelyezheti, amennyiben a kdztisztviselo a 
gyermeke gondozasa celjabol igenyelt
fizetes nelkuli szabadsagat megszakitva ujra 
munkaba all, es a Jozsefvarosi Egyesitett
Bolcsodek intezmenyeben idoszakos
gyermekfelugyelet szolgaltatast vesz igenybe. A 
tamogatas vissza nem teritendo havi juttataskent 
keriil kifizetesre.
f) a kdztisztviselo kozeli hozzatartozoja (szuloje, 
hazastarsa, elettarsa vagy gyermeke) vagy olyan 
rokona halala eseten, akinek eltartasara kotelezett 
volt, kegyeleti tamogatasban reszesitheto
anyagi gondjai enyhitese erdekeben. A kegyeleti 
tamogatas egyszeri, vissza nem teritendo
juttatas, melynek osszege az illetmenyalap 300%- 
anak megfeleld osszeg.

d) az altala meghatarozott fizetesi szamlahoz 
kapcsolodoan bankszamla-hozzajarulas,

6. Zaro rendelkezesek
6. § Ez a rendelet 2015. januar 1-jen lep hatalyba.

6/A. § A Polgarmester Hivatalnal kozszolgalati 
jogviszonyban allok dijazasarol es egyeb 
juttatasairol szolo 46/2014. (XII. 12.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 
.../2022. (...... ) onkormanyzati rendelettel
modositott 4. § d) pontjat 2022. januar 1. 
napjatol kell alkalmazni.
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7, § E rendelet hatalyba lepesevel egyidejuleg 
hatalyat veszti az Onkormanyzat koltsegvetesi 
szerveinel kozszolgalati jogviszonyban allok 
jogviszonyanak egyes kerdeseirol szolo 71/2012.
(XII. 13.) onkormanyzati rendelet.
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