23/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
30/2001. (X.26.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2001. (X.26.) sz.
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A Rendelet 2.§ (3), (4) és (6) bekezdései hatályukat vesztik.
2. §

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú
köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról
szóló döntés előkészítése céljából 3 tagból álló nyugdíjas bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)
kell létrehozni. A Bizottság tagjai:
Személyügyi osztály köztisztviselője
Szociális osztály köztisztviselője
Szakszervezet részéről kijelölt l fő köztisztviselő „
3. §

A Rendelet 17. §- a az alábbi (3) (4) (5) (6) (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A Bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatban
részletszabályokat a Bizottság ügyrendje állapít meg.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor.
(5) A Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Osztálya hivatalból is kezdeményezheti
a támogatás odaítélését.
(6) A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:


a közös háztartásban élők keresetének átlaga,

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

-

rászorultak indoka
nyugdíj összege

(7) A kérelmekről a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Osztályának előterjesztése alapján - a
Bizottság véleményének figyelembe vételével - a jegyző jogosult dönteni.”
4. §

A Rendelet 19. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„19 §. (3) A második bekezdés alapján a hosszabb időn át történő eredményes munka-végzésért
a Hivatalban illetve jogelődjénél folyamatosan munkaviszonyban álló köztisztviselő 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után külön pénzjutalomban
részesíthető.”
5. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Budapest, 2002. június 6.

dr. Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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