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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefválľosi OnkoľmźnyzatKépviselő-testületének
48ĺ2013. (xI.O1.) önkoľmányzati ľendelete

az onkoľmányzat költségvetési szerveiné|kőzszo|gálati jogviszonyban á,||őkdíjazálsáról és egyéb
juttatásaiľól szóló 7Il20|2. (KI. 13.) számrĺ iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete a közszo|gźt|ati
tisz|viselőkrő| sző|ő f01|. évi CXCIX. torvény 234. $ (3)-(4) bekezdésében, a 236. s (4)
bekezdésében, a f37' $-ban kapott felhatalmazźs a|apján' figyelemmel a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az onkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994, évi LX[V.
tcirvény 13. $-ában, és a prémiumévek progĺamról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CxX[. törvény 4.$ (5) bekezdésében és az 5. $-ában foglaltakľa is az A|aptorvény 32. cikk
(l) bekezdés a) pontjábanmeghatározott feladatkorében e|járva a következőket rendeli el:
1.$ Az Onkoľmányzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban á||ők dijazásáról és egyéb
juttatásairól szőIő 71/20|2. (xil. l3.) számú önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet.) l. sa he|yébe a következő ľendelkezés lép:
,,1.s

A

rendelet személyi hatá|ya kiteľjed a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat

Polgármesteri Hivatallal, valamint a Józsefuárosi Kcizterület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szo|gá|atta| (a továbbiakban egytittesen: költségvetési szerv) kozszo|gá|ati jogviszonyban á||ő
köztisztvise|óre,ugykezelőre;
valaminta2. $' 3.$ és 5. $ kivételévelafog|a|koztatási jogviszonyban
polgármesteľre,
álló foállású
alpolgármesterre, a különleges foglalkoztatási źń|omźtnybatartozőra, a
prémiumévek progľamban részt vevő k<iztisztviselőre (a továbbiakban együttesen: valamennyi
köztisztviselő).''
2. $

A Rendelet 3.

$-a a következő c) ponttal egésziil ki:

[3.s A vezető beosztósu köztisztviselő vezetői illetménypótlélcra jogosult. A pótlék mértéke:J

-c) főosztályvezető esetén az a|api||etmény 20%o-a.,,
3.$Ez a rendelet 2013. november l-jén |éphatźiyba,és ahatá|vba
veszti.
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INDOKOLAS
az I. S-hoz
Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete 34,7/2013. (IX.18.) sz.

határozatáva| úgy döntött' hogy Józsefuáľosi Közterület-felügyelet költségvetési szerv nevét
Józsęfuárosi Parkolási-üzęmęltętési Szolgálat névľęmódosítja, mellyel egy időben a kĺĺltségvetési
szerv a közalkalmazoÍtak jogźĺ|lásáról sző|ő 1,99f. éviXXXil. tv. (Kjt') hatá|ya alá keľĺilát.
Képviselő-testület továbbá űgy döntött, hogy a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
költségvetési szerv nevét Józsefuárosi Kĺjzterĺilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat névre
módosítja, ezze| egy időben a költségvetési szerv akozszo|gálati tisztviselők jogállásárő| sző|ő fI|I.
év i CXC IX. töľvény (Ktrv. ) hatá|y a a|á tartozik.

A

- a vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen - a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak dijazásának helyi szabá|yozásán átvezetésre keriil jelen a Rendelet
személyi hatá|y ának módosításával.

A jogállásvźitozássa|járó módosítás

a 2. $-hoz

Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat szervezeti felépítéseúj vezetői szint
bevezetését teszi sziikségessé. A Kttv. 236. s (5) bekezdés c) pontja a|apján főváľosi kerületi
önkormányzatnźł| a jegyzói, a|jegyzői kinevezésen túlmenően osńéiyvezetői és főoszĹa|yvezetőhelyettesi szintnek megfelelő vezetói kinevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. AKtÍv. 1f9.
$ (1) bekezdése szerint a köńisztviselő - külön törvényben íľtakontulmenően - osztáiyvezetoi,
főosztá|yvezető-helyettesi, főosztályvezetói munkaköľ betöltésére is kinevezhetőkozigazgatási szerv,
illetve a munkamegosztás szempontjából elkülonült szervezeti egység vezetésére.A KttV. 236' $ (4)
bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat rendeletbęnvezetői illetménypótlékot állapíthat meg
egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértékenem csökkenthető.

A

rendelet elfogadásáva| a már megállapított osztáýezetői és fóosztáIyvezető-helyettesi szintnek
megfelelő 10%-os és 15%-os vezető pótlék mellett a Képviselő-testtilet a főosztáIyvezető szinť'i
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a 3. S-hoz

A rendel

et hatźilyba lép é s éve l kap cs olato s rende l kezé s eket tarta|mazza.

