30/2001. (X.26.) ök. rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről*

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ban, a 22/A. § (7–8.)
bekezdésében, a 34 § (3) bekezdésében, a 42. § (3) bekezdésében, a 44/A. §-ában, valamint a
46. § (5) bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján – figyelemmel a 2001. évi XXXVI.
törvény 106. § (7) bekezdésére – a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §1

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. §2

Közszolgálati jogviszony tartalma
(1)3
(2)4
(3)5
(4)6
(5)
(6)7


Hatályon kívül helyezte a 13/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos a kihirdetés napjától.
Egységes szerkezetbe a 23/2002. (VI. 21.) sz., a 30/2002. (VII. 26.) sz., az 54/2003.(X.22.) ök. sz., a
30/2005.(VI.17.) ök. sz. valamint a 17/2008.(III.18.) ök. sz. rendeletekben foglaltakkal.
1
Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 1.§-a.
2
Hatályon kívül helyezte a 17/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 1. §-a
3
Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 2.§-a.
4
Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 2.§-a.
5
Hatályon kívül helyezte a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 1. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
6
Hatályon kívül helyezte a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 1. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
*

3.§

Illetményalap
(1)8 A Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja a Ktv. 43 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyévi költségvetési törvényben
meghatározott összeg.
(2)9
4. §

Illetménykiegészítés
(1)10 A Ktv. 44/A.§.(1) bekezdése alapján a felső és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.
(2)11 Az illetménykiegészítés mértéke:
– a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 30%-a.
– a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 10%-a.
- középfokú végzettséggel rendelkező ügykezelő részére az alapilletményének a 10%a.
(3)12
5.§

Pótlékok
(1)13 A vezető beosztású köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult a Ktv. 46.§.(5)
bekezdés b.) pontja alapján.
(2)14
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Hatályon kívül helyezte a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 1. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
Helyben hagyta a 10/2004.(II.25.) ök. sz. rendelet 13.§.(3) bekezdése., majd módosította a 17/2008.(III.18.) sz.
önk. rendelet 2. §-a
9
A R. 3.§.(3) bekezdését hatályon kívül helyezte az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 3.§-a.
10
Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 4.§ (1) bekezdése, hatályos 2003. július 1-jei hatállyal.
11
Kiegészítette az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 4.§(2) bekezdése hatályos 2003. július 1-jei hatállyal.
12
A R. 4.§.(3) bekezdését hatályon kívül helyezte az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 4.§.(3) bekezdése, hatályos
2003. július 1-jei hatállyal.
13
Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 5.§(1) bekezdése.
14
A R.5.§.(2) bekezdését hatályon kívül helyezte az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 5.§.(2) bekezdése.
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(3) A (2) bekezdésben szereplő illetménykiegészítésről a tárgyévet megelőzően – tekintettel a
Ktv. 46. § (5) bekezdésére – a következő évi költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg rendeletben kell dönteni.
(4)
a./ A Ktv. 48.§ (1)-a alapján, ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben
idegen nyelv használata szükséges idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
b./ Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.
c./ Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.
(5)
a./ A Ktv. 48/A.§ (1) bekezdése alapján a köztisztviselő részére feladatköre szakszerűbb ellátását biztosító, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a jegyző képzettségi pótlékot állapít meg.
b./ A szakképzettségi pótlékra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
Szociális és egyéb juttatások

6. §

Étkezési hozzájárulás
(1) A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő természetben nyújtott étkezésre
vagy étkezési utalványra jogosult.
(2) Az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. melléklete szerinti, e célokra adható adómentes juttatás mértéke.
7.§

Ruházati költségtérítés
(1)15 A Ktv. 49/G §.(1) bekezdése alapján a köztisztviselők és ügykezelők naptári évenként
az illetményalap 200%-ának megfelelő ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2) A ruházati költségtérítésre vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
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Módosította az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 6.§-a, hatályos 2003. január 1-jei hatállyal.
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8.§

Utazási költségtérítés
(1) A köztisztviselőt a Budapest közigazgatási területén tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító BKV utazási bérlet illeti meg.
(2) A munkába járással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési költség megtérítésére
vonatkozóan a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.)
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az utazási költségtérítésre vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
9. §

Lakáscélú munkáltatói támogatás
(1) A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének
javítása céljából – lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez legfeljebb
500.000,– Ft-ig visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható, a 12/2001. (I. 31.) sz.
Korm. rendelet 23. §-a alapján.
(2) A támogatás a Hivatal éves költségvetésében meghatározott lakásépítési, vásárlási kölcsönalapból kerül folyósításra, és azt oda kell visszafizetni.
(3) A polgármester és az alpolgármesterek kérelmét az SZMSZ-ben meghatározott bizottság(ok) javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.
(4) A lakásépítési-, vásárlási támogatás részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
10. §

Albérleti díj hozzájárulás
(1) Albérleti díj hozzájárulásban részesülhet a Ktv. 49/H. §-a alapján az a köztisztviselő, aki
bérleti szerződéssel igazolja, hogy albérletben lakik és Budapesten nincs állandó bejelentett
lakása.
(2) Az albérleti díj hozzájárulásra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati
Szabályzatban határozza meg.
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11. §

Családalapítási támogatás
(1) A Ktv. 49/H. §-a alapján a köztisztviselőt első házasságkötése esetén egyszeri támogatás
illeti meg.
(2) A köztisztviselőt gyermeke születésekor egyszeri támogatás illeti meg.
(3) A családalapítási támogatás részletes szabályait a jegyző állapítja meg a Közszolgálati
Szabályzatban.
12. §

Üdülési hozzájárulás
(1)16 A köztisztviselőt naptári évenként egyszer a Ktv. 49/H. §-a alapján üdülési hozzájárulás
illeti meg. A hozzájárulás mértéke az illetményalap 100%-a.
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.”
(2) Az üdülési hozzájárulásra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
13. §

Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári támogatás
(1) A köztisztviselőnek önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári egyéb juttatásként a Hivatal támogatást nyújt a Ktv. 49/D. §-a alapján a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott keret erejéig.
(2) Az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
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Kiegészítette az 54/2003.(X.22.) ök. sz. rendelet 7.§-a.
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14. §

Illetményelőleg
(1) A határozatlan időre kinevezett köztisztviselőnek – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére –
írásos kérelmére illetményelőleg kifizetése engedélyezhető.
(2) Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
15. §

Szociális támogatás
A költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére:
(1) A köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján eseti szociális támogatásban részesíthető.
(2) A Hivatal temetési segélyben részesítheti azt a köztisztviselőt, aki közeli hozzátartozója
halála esetén a temetéséről gondoskodik.
(3) Az a köztisztviselő, akinek saját háztartásában eltartott gyermeke alap-, közép-, illetve
felsőfokú tanintézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, legfeljebb a gyermek 25
éves koráig évente 1 alkalommal beiskolázási segélyben részesíthető.
(4) A szociális támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
16. §

Kegyeleti támogatás
(1) Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója kérésére – amennyiben az elhunytat a Hivatal
vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává – temetési támogatásban részesíthető.
(2) A kegyeleti támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
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17. §

Nyugállományú köztisztviselők támogatása
(1) A Ktv. 49/J. §-a alapján a Hivatalból – illetve a jogelőd szervezettől – nyugállományba
került köztisztviselő részére a külön kezelt szociális alap terhére
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
c) kedvezményes üdültetési
támogatás állapítható meg.
(2)17 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)18 A Bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatban részletszabályokat a Bizottság ügyrendje állapít meg.
(4)19 Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor.
(5)20 A Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Osztálya hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.
(6)21 A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
-

a közös háztartásban élők keresetének átlaga,
rászorultak indoka
nyugdíj összege

(7)22 A kérelmekről a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Osztályának előterjesztése alapján
– a Bizottság véleményének figyelembe vételével – a jegyző jogosult dönteni.
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Módosította a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 2. §-a, hatályos a kihirdetés napjától
Beiktatta a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 3. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
19
Beiktatta a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 3. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
20
Beiktatta a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 3. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
21
Beiktatta a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 3. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
22
Beiktatta a 23/2002. (VI. 21.) sz. ör. 3. §-a, hatályos a kihirdetés napjától.
18
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18. §

Tanulmányi ösztöndíj, képzési-, továbbképzési támogatás
(1) A Képviselő-testület a Hivatal céljai megvalósításának érdekében a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítésére költségvetési rendeletében képzési támogatási alapot képez.
(2) A jegyző a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve nyelvtanulási képzésben
résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet.
(3) Tanulmányi szerződés kötése esetén a Munka Törvénykönyve 110–115. §-ának szabályait
kell alkalmazni.
(4) A tanulmányi ösztöndíj, képzési-, továbbképzési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.
19. §23

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás
(1) A köztisztviselőnek önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságához a Hivatal támogatást biztosít a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott keret terhére.
(2) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

Kimagasló szakmai teljesítmények elismerése

20. §

Vegyes rendelkezések
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. előírásai az irányadók.
(2) A Ktv. 34. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselővel szemben támasztott követelmények
meghatározásának alapját képező célokat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
23

Hatályon kívül helyezte a 30/2002. (VII. 26.) sz. önkormányzati rendelet 1. §, hatályos a kihirdetés napjától.
Majd az új 19.§-t beiktatta a 30/2005.(VI.17.) ök. sz. rendelet 1.§-a.
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(3) A Ktv. 22/A. § 7–8. bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselői
munkaköröket e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
21. §

Záró rendelkezések
(1) E rendelet – a 11. § és 17. §-ban foglalt kivétellel – a kihirdetéskor lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. július 1-től kell alkalmazni.
(2) A 11. § és 17. §-ban foglalt rendelkezéseket 2002. január 1-től kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször
módosított 34/1993. (X. 26.) sz. ök. rendelet hatályát veszti.
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Indokolás
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
30/2001. (X.26.) Ö.K. számú rendeletéhez

Általános indokolás
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (Ktv.) módosító 2001. évi
XXXVI. törvény az önkormányzatok tekintetében lényeges változásokat hozott.
Az egységes közigazgatás és az egységes jogalkalmazás érdekében a törvény a korábbihoz
képest részletesebben szabályoz a köztisztviselőket megillető támogatások és juttatások esetében, elejét véve ezzel a szükségtelen munkahelyi vitáknak az értelmezés kérdésében. A korábbi törvényi és kormányrendeleti egy mondatos megengedő szabályok helyett jelenleg a
Ktv. törvényi szintű, részletes és árnyalt rendelkezéseket alkalmaz az országosan egységes
jogalkalmazási gyakorlat elősegítésére. Egyrészt meghatározza az alanyi jogon járó juttatások
körét, terjedelmét és esetenként eljárási szabályait is, másrészt pontosan körülhatárolja az önkormányzatok rendeleti szabályozásának, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójának szabályozási körét és terjedelmét.
A Ktv. 4. §-a ad felhatalmazást az önkormányzati Képviselő-testületnek, hogy rendeletben
szabályozza azokat a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat, amelyeket a köztisztviselők részére biztosítani kíván.
A rendelet-tervezet az önkormányzatnál már meglévő támogatásokat és juttatásokat továbbra
is megtartja, illetve kisebb mértékben bővíti. Az új szabályozás célja, hogy a meglévő támogatási és juttatási rendszer továbbra is megtartsa, illetve bővítse és ezzel is elősegítse a Hivatal köztisztviselőinek kötődését az önkormányzathoz, ugyanakkor a költségvetést se terhelje
túlzottan.
Jogszabály alapján a rendelet-tervezet nem térhet ki a juttatások és támogatások mértékére,
illetve egyéb eljárási szabályaira, ezekről a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.
Részletes indokolás
1.§-hoz

10

A rendelet hatályáról szól. A Ktv. külön rendelkezik arról, hogy mely §-okat kell, vagy lehet a
polgármesterek és az alpolgármesterek jogviszonyára alkalmazni, ezért a rendelet hatályát
erre tekintettel határoztuk meg.

2. §-hoz
A Ktv. 45. § 9/c bekezdése alapján a kerületi önkormányzatoknál osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi vezetői megbízás adható.
Igazgatói megbízás esetén a köztisztviselő illetményének megállapításánál a Ktv. 45. § (1)
bekezdés f.) pontjában meghatározott főosztályvezető-helyettesi illetményszorzót, az osztályvezetői, illetve az önálló csoportvezetői megbízás esetén a 45. § (1) bekezdés g.) pontjában
meghatározott illetményszorzót kell alkalmazni.
3. §-hoz
A Ktv. 42. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot
évente rendeletben köteles – a helyi érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás, valamint az államigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével – megállapítani úgy,
hogy az nem haladhatja meg az államigazgatásban érvényes, központilag megállapított illetményalap mértékét, illetve annál legfeljebb 10% ponttal lehet alacsonyabb és nem lehet kisebb a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított előző évi illetményalapnál.
4. §-hoz
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló többször módosított 34/1993. (X. 26.) ök. rendeletében a Ktv. 44/A §-a alapján illetménykiegészítést vezetett be a Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére, melynek
mértéke a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 10%-a.
2001. július 1-től bekövetkező, a Ktv. 44/A. § szerinti változások alapján az illetménykiegészítés csak az adott tárgyév időtartamára vonatkozik és a tárgyév végével megszűnik.
A Képviselő-testület az illetménykiegészítés megállapításánál köteles betartani a Ktv. 44/A. §
(1), (2) bekezdésében foglalt mértéket, tehát az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 30%-a, a középfokú
iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletményének 10%-a.
5. §-hoz
2001. július 1-től a Ktv. 46. § (5) bekezdése lehetőséget ad a Képviselő-testületnek arra, hogy
a vezető beosztású köztisztviselők részére vezetői illetménypótlékot állapítson meg, mely
csak az adott tárgyév időtartamára vonatkozik és a tárgyév végével megszűnik.
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A vezetői illetménypótlék mértéke osztályvezető és önálló csoportvezető esetén az alapilletményének 10%-a, az igazgató esetében – a rendelet 2. §-ában történt megfeleltetés figyelembevételével – az alapilletményének 15%-a.
A fővárosi kerület jegyzője a törvényben biztosított alanyi jogon az alapilletménye 40%-ának
megfelelő vezetői illetménypótlékra jogosult.
Idegennyelv-tudási pótlékban eddig is részesültek a nyelvvizsgával rendelkező hivatali munkatársak. A törvénymódosítás alanyi jogon biztosítja a német, angol és francia nyelvekből
nyelvvizsgával rendelkezők részére a nyelvtudási-pótlékot.
A Ktv. 48/A. § (1) bekezdése alapján adható képzettségi pótlékot a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére a 34/1993. (X. 26.) sz.ök. rendeletében biztosította.
6. §-hoz
Az étkezési hozzájárulást – melyet eddig is biztosítottunk dolgozóink részére – a Ktv. 49/F. §
(1) bekezdése alanyi jogon biztosítja a köztisztviselők részére.
7. §-hoz
A Ktv. 49/G. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő alanyi jogon 2002. január 1-től naptári
évenként az illetményalap 150%-ának megfelelő ruházati költségtérítésre jogosult.
8. §-hoz
Az utazási költségek térítése munkatársaink munkavégzésének elengedhetetlen feltétele.
Fenntartása továbbra is indokolt. Részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
9. §-hoz
A köztisztviselők lakáshelyzetének javítására vonatkozó szabályozás fenntartását tovább is
javasoljuk a köztisztviselők lakásépítéséhez, vásárlásához, cseréjéhez.
A támogatás mértéke, rendje, kikötései a Közszolgálati Szabályzatban szerepelnek.
10. §-hoz
A Ktv. 49/H. §-a alapján továbbra is biztosítani szeretnénk az albérletben lakó munkatársaink
részére az albérleti hozzájárulást, a többször módosított 34/1993. (X. 26.) sz. önk. rendeletben
meghatározott mértékben.
A hozzájárulás feltételeit a Közszolgálati Szabályzatban határozzuk meg.
11. §-hoz
A családalapítási támogatásnak két formáját javasolja bevezetni a tervezet, nevezetesen a házasságkötés és a gyermek születés esetét. A támogatás mértékét és feltételeit a Közszolgálati
Szabályzatban határozzuk meg.
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12. §-hoz
A törvény arra ad lehetőséget, hogy a helyi szabályozás az üdülési hozzájárulás mértékét az
illetményalap 75–100% között határozza meg. A jelenlegi juttatás mértéke az illetményalap
100%-a. Miután ennek költségvetési fedezetét a Képviselő-testület erre az évre biztosította,
változtatást nem tervezünk.
13. §-hoz
A Ktv. lehetőséget ad egyéb juttatásként arra, hogy a köztisztviselő az önkéntes nyugdíjpénztári tagsághoz támogatást kapjon. A támogatást a Képviselő-testület eddig biztosította, javasoljuk ennek fenntartását. Mértékét, feltételeit a jogszabálynak megfelelően a Közszolgálati
Szabályzatban határozzuk meg.
14. §-hoz
Az illetményelőleg továbbra is csak kérelemre adható, rövid határidejű visszafizetési kötelezettség vállalása esetén.
15. §-hoz
A szociális támogatás körében juttatásként javasoljuk meghatározni az eseti szociális, temetési és beiskolázási segély támogatás nyújtásának lehetőségét, a köztisztviselő életkörülményeiben beállt átmeneti negatív hatások kiküszöbölésére. A rászoruló köztisztviselők segélyezése
ma is gyakorlat, ennek fenntartását javasoljuk, a feltételek pontosításával.
16. §-hoz
Az eddigi temetési támogatás helyébe a kegyeleti támogatás lép. A Ktv. a Hivatal vezetőjének
hatáskörébe utalja az elhunyt köztisztviselő közszolgálat halottjává nyilvánítását és ezzel a
temetési költségek részben, vagy egészében történő átvállalását. A hozzátartozó megsegítése
azonban továbbra is indokolt, melynek összegét a Közszolgálati Szabályzatban határozzuk
meg.
17. §-hoz
Új támogatási formaként javasoljuk bevezetni a Hivataltól nyugállományba vonuló köztisztviselők támogatását és ennek rendeletben történő meghatározását, melynek formái különösen
az eseti szociális segély, a temetési segély és a kedvezményes üdültetés.
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18. §-hoz
A tanulmányi ösztöndíj, a képzési és továbbképzési támogatás nyújtása az önkormányzat és
hivatala érdeke, ezért ezt a lehetőséget fenntartani javasoljuk. A támogatás általában hosszabb
időszakra szól, ezért a szabályzat írásos megállapodás megkötését az ilyen esetben kötelezővé
teszi.
19. §-hoz
A Ktv. módosítása előtt a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 34/1993. (X. 26.) sz. rendelet alapján a Képviselő-testület 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 évi a Hivatalban eltöltött közszolgálati jogviszony elismeréseként a köztisztviselőt hűségjutalomban részesítette.
2001. július 1-től a hűségjutalom elnevezés már nem használható, ezért helyette a Ktv. 49/N.
§ (1) bekezdése e.) pontja alapján a köztisztviselő részére eredményes munkája, illetve a 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 évi hivatali közszolgálati jogviszonya elismeréseként egyszeri pénzjutalomban részesíthető.
20. §-hoz
A Ktv. a 34. §-ában új jogintézményt vezetett be a teljesítményértékelés vonatkozásában, ennek értelmében a törvény által garantált alapilletménytől csak dokumentáltan és a teljesítményértékelés eredménye által lehet eltérni.
A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testület dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója a meghatározott célok alapján előre
írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott követelményeket. Figyelembevételükkel a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi
XXXVI. törvény a közigazgatás korrupciómentességének biztosítása érdekében a köztisztviselők meghatározott köre számára bevezeti az ún. vagyonnyilatkozat adásának kötelezettségét.
A módosított Ktv. 22/A. § 7–8. bekezdésében foglaltak szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek:
– vezetők: jegyző, aljegyző, osztályvezetők, önálló csoportvezetők, kerületfejlesztési
igazgató;
– államigazgatási ügyben döntés meghozatalára jogosult köztisztviselők;
– költségvetési és egyéb pénzeszközökkel az állami és önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkező köztisztviselők, továbbá
– a közbeszerzési eljárásban közreműködő köztisztviselők.
21. §-hoz
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A rendelet hatályba lépéséről és a régebbi szabályozás hatályon kívül helyezéséről szól.

1. sz. melléklet

A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök jegyzékéről
Hivatalvezetők



Jegyző
Aljegyző

Jegyzői Kabinet




Kabinet vezető
Controlling munkatárs
Belső ellenőr

Polgármesteri Kabinet


Kabinet vezető

Személyügyi Osztály



Osztályvezető
Osztályvezetőt helyettesítő utalványozási jogkörrel rendelkező személyügyi ügyintéző

Szervezési Osztály



Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes

Jogi Önálló Csoport



Önálló Csoportvezető
Jogász ügyintéző

Pénzügyi és Számviteli Osztály













Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Csoportvezető
Belső ellenőr
Számlaellenőr
Számlalikvidátor
bérszámfejtő
Pénztáros,
Analitikus könyvelő
Analitikus könyvelő-érvényesítő
Analitikus könyvelő-ellenjegyző
Könyvelő-érvényesítő
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Informatikai és Ügyviteli Osztály




Osztályvezető
Csoportvezető
Vezető informatikus

Üzemeltetési Osztály




Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Üdülővezető

Szociális Osztály



Osztályvezető
Csoportvezető

Gyermekvédelmi Osztály




Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Osztályvezetőt helyettesítő utalványozási jogkörrel rendelkező gyermekvédelmi ügyintéző

Egészségügyi Osztály



Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály



Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes

Építésigazgatási Osztály





Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Építész előadó
Épületgépészet és környezetvédelmi előadó

Igazgatási Osztály






Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Csoportvezető
Népesség-nyilvántartó
Anyakönyvvezető
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Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Önálló Csoport












Önálló Csoportvezető
Útlevél ügyintéző
Lakcímkártya ügyintéző
Személyigazolvány kiadására jogosult ügyintéző
Vezetői engedély kiadására jogosult ügyintéző
Forgalmi engedély kiadására jogosult ügyintéző
Vállalkozói igazolvány kiadására jogosult ügyintéző
Pénztáros
Helyettes pénztáros
Lakás ügyintéző
Jogvitás forgalmi engedélyek ügyintézője

Szabálysértési Osztály



Osztályvezető
Osztályvezetőt helyettesítő utalványozási jogkörrel rendelkező ügyintéző

Adóügyi Osztály






Osztályvezető
Csoportvezető
Adóügyi megbízott
Adókivető
Könyvelő

Kerületfejlesztési igazgatóság


Kerületfejlesztési igazgató

Gazdasági Társaságokat Elemző Önálló Csoport



Önálló Csoportvezető
Szerződés- és számla-ellenőr

Vagyongazdálkodási Osztály



Osztályvezető
Vagyongazdálkodási ügyintéző
- vagyon-nyilvántartási csoportvezető
vagyon-hasznosítási csoportvezető

Lakásügyi Osztály






Osztályvezető
Csoportvezető
Gazdálkodási ügyintéző
Területes ügyintéző
Szerződéskötő ügyintéző
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Városgazdálkodási Osztály








Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Csoportvezető
Építész előadó
Településtisztasági és környezetvédelmi előadó
Út és forgalomtechnikai előadó
Közterület-felügyelő

Főépítészi Iroda


Főépítész

Gyámhivatal



Hivatalvezető
Hivatalvezetőt-helyettesítő gyámügyi ügyintéző
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2. sz. melléklet

A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelését szolgáló teljesítménykövetelményeket megalapozó célok:
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban lévő köztisztviselő:
1.) Tevékenysége során legyen tekintettel a köztisztviselői esküben foglaltakra és ennek során
tartsa be a hatályos jogszabályokat és egyéb jogszerű utasításokat.
2.) Személyében képviselje és munkájában valósítsa meg a közszolgálat eszméit. Szakmai
munkáját elhivatottsággal, felelősségteljesen lássa el.
3.) A munkakörébe tartozó szakmai kérdéseket, tényeket, körülményeket mindig helyesen, a
valóságnak megfelelően ítélje meg, döntése, döntés-előkészítése legyen megalapozott.
4.) A feladatokat pontosan, határidőre és kiválóan teljesítse.
5.) Kommunikációjában legyen logikus, pontos, világos és lényegre törő.
6.) Vállalja mindenkor a felelősséget tetteiért, legyen a feladat érdekében együttműködésre
alkalmas.
7.) Képes legyen az önkormányzat érdekében önálló intézkedésre és tevékenysége a felmerült
problémák megoldására irányuljon.
8.) Munkája, döntései során érvényesüljön az objektivitás és tartsa szem előtt a feddhetetlenséget.
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