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Budapest Józsefváľosĺ onko ľ mányzat

Képviselő-testĺi lete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az iĺnkoľmányzati ľendelet megalkotásának indokai

20If. március 01. napjától batá|yba |ép a közszolgálati tisztviselőkľől szóló 2011. évi
CxCx. törvény (továbbiakban Kttv.), amely egységesen szabźlyozza a helyi önkoľmányzat
képviselő-testületének hivatala köaisztviselőjének és közszolgálati Ĺigykezelőjének közszol-
gá|ati jogviszonyának tarta|méń. A jogszabályi köľnyezetváitozása és az onkormányzatkö|t-
ségvetési és pénztigyi he|yzete miatt felĺilvizsgáiatra kerĺ'ilt a Po|gáľmesteri Hivatalban dolgo-
zó köZtisztviselők közszo1rgźiati jogviszonyának egyes kérdéseiről szó|ő |3/2010. (II.22.) tin-
kormányzati ľendelet. A feliilvizsgálat eredményeként javaslom az I. sz. mellékletet képezo
ľendelet-teľvezet elfogadásátt. A koľábbi ľendeleti szabályokhoz képestjelentős változás, hogy
a javaslat szeľint a szociális és egyéb juttatásot támogatások közül megszĹintetésre keľiilnek a
következő juttatások: az albér|eti dij hozzé$árulás, a csa|áda|apítasi támogatás,a rendkíviili
(eseti) pénzbeli szociális segély, a nyugállományu ktiztisztviselők szociális tamogatősa" ake-
gyeleti támogatás.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmér a:

A Vráľosgazdálkodĺási és Pénzĺigyi Bizottsáď Humĺĺnszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|íjteri esztés megtiáľsyalás át.
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il. Széchenyi Pihenő Káľtyával kapcsolatos diintés

Az |995. évi CXV[. töľvény 71. $-a szabáiyozza a munkavállalónak adható béren kívĹili jut-
tatások köľét, mely szabźůyozás 20l'2. január 01. napjától vźútozotĹ. Ennek a|apjéln megsziĺnt
az Ĺidülési csekk, és helyette a Széchenyi Pihenő Káfia keriil kiadásra. A Kártya az a|źbbi
szolgáltatásokľa és iisszegekben vehető igénybe:

o szálláshely a|szátm|ź$ára utalt' kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra fe|hasznźtlható . több juttatótő| származóan egyiittvéve - legfelj ebb 225
ezeľ foľint támogatás;

o vendéglźttás a|szétm|éĄéĺrauta|| melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideéľľve a munka-
helyi étkeztetést is) koľmányrendeletben meghatétrozott étkezési szo|géútatźsľa fel.
hasznáibatő - több juttatótő| szárnazőan együttvéve - legfeljebb 150 ezer foľint támo-
gatźs;

o szabadidő a|szźm]rájfuauta|t, a szabadidő-eltöltést, a ľekľeációt, az egészségmegőrzést
szo|gő|ő, koľmányrendeletben meghatźrozott szo|gáitatźlsľa felhasznáůhatő - több jut-
tatótól szőrmazőan egyĹittvéve - legfeljebb 75 ezer foľint tłímogatás.

Magyaľoľszágon jelenleg háľom bank foglalkozik a Kénýa kibocsátrásával, forgalmazásźxa|,
melyek a MKB Baltk Zrt., K&H Bank Zrt. és az oTP Bank Nyrt. Valamennyi bank a kélýéú
ingyenesen ő||itja e|ő, ezért a megľendelés nem visszterhes, melynek a|apján a Káľýa meg-
rendelése beszeľzési eljárás hatá|ya alá nem esik. A veľsenyeztetési eljárás soľán mindhárom
banktól ajánlatot kért a Hivatal, a Hivatalra háľuló adminisztrációs terhek, valamint az e|foga-
dóhelyek szélmźft tekintve a legkedvezőbb ajánlatot az oTP Bank Nyľt. adta, ezértjavasolom
az oTP Bank Nyľt-ve| a szeruődés megkötését.

A fentiek a|apján kérem, az a|ź.ů,bi határozatijavaslat, valamint a melléke|t rendelet-tervezet
(1. sz. melléklet) elfogadását.

IIłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteľi Hivatal foglalkoztatottj ai részére a cafetéria-juttatás során biztosított
Széchenyi Pihenő Kfuýa kibocsátásával az oTP BankNyľt. bizzameg.

2. az. I. pont a|apján felkéľi a jegyzót a uerzodés előkészítéséľe és megkötéséľe.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 2012. málrcius 0l.

A diintés végľehajtásált végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet

Budapest, 2012. februőr 09'
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1. sz. melléklet

Budapest Főváľos V[II. keľület Józsefváľosi onkoľ mányzat Képviselő.testĺiletének

.....ĺ2012. (...... ...) tinkoľmányzati rendelete

a PolgáľmesteľÍ Hivatalnál kiizszo|gálati jogvĺszonyban állók jogviszonyának
egyes kéľdéseiről

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő.testÍilete akłJ.zszo|gáńa-

ti tisztviselőkről szóló 20Il, évi cxcx. tiiľvény 234. s (3)' (4) bekezdésében' a 236. $ (4)

bekezdésében, a 237. $-ban kapott felhatalmazás a|apjőn, figyelemmel a polgáľmesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkoľmátnyzati képvise|ők tiszteletdíjáľó| sző|ő 1994.

évi LXIV. tiirvény 13. $-ában, és a prémiumévek programról és a ktiliinleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi cxKI. töľvény 4.$ (5) bekezdésében és 5. $-ában foglaltakľa is
az Alaptöľvény 32. cik1l (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörébęn e|járva a
kiivetkezőket rendeli el:

1. Általános ľendelkezések
1.$ A rendelet személyi hatźt|ya kiteľjed a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefrárosi on-
kormányzat Polgáľmesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) közszo|gźůati jogviszonyban
álló ktizisztviselőre, Ĺigykezelőre; valamint af.s és 3. $ kivételével afog|a|koztatźtsi jogvĹ
szonyban álló főállású polgáľmesterre, alpolgármesterľe, a különleges fog\a|koztatási állo-
mányba tartozőra, a prémiumévek programban ľészt vevő köztisztviselőre (a továbbiakban
egyĹittesen: valamennyi köztisztviselő).

2. Illetménykiegészítés

2.$ (1) A kiizépisko|ai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az í||et-

ménykiegé szítés méľtéke a ktiztisztviselő alapil letményének f0 %o-a.

(2) 
^ 

felsőfoki iskolai végzettségĹi köĺisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illet-
ménykiegészítés méľtéke a köztisztviselő alapilletményének 35%o-a.

3. Yezetői illetménypótlék

3.$ A vezető beosztĺísú köztisztvise|o vezetői illetménypótlékra jogosult. A pótlék méľtéke:

a) az osztźůyvezetói szintnek megfele|ő vezető esetén avezetó alapilletményének |O%o-a,

b)a f(5osztalyvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető esetén a vezetó alapilletményének
I5%o-a.

4. Cafetérĺa-juttatás

4.$ (l) Valamennyi köztiszwiselő cafetéria-juttatĺásként az a|ábbi jutüatasok közij| vźiaszthat:
a) Széchenyi Pihenő Kálýa igénybevételével:

aa)szálláshe|yszolgáitaĺísľafelhaszná|hatőtźtmogatás,
ab) étkezési szolgáltatásra fe|hasznźtlható támogaüás,

ac) szabadid ő szo|gáltatásra felhasználható tĺámogatás,

b) iskolakezdésitĺímogatiís,
c) helyi utazására szol'gő|ó béľlet,
d) az önkéntes kiilcsiinös nyugdíjpénztári támogatĺís,
e) az önkéntes ktilcsiiniis egészségpéĺutári támogatás.



5. Szociális és ku|tuľális juttatások, támogatások

5.$ Valamennyi köztisztviselőt megil|etiazalábbi szociális, kulfurális juttatás:

a) illetményelőleg kifizetése engedélyezhető ahatétrozat|an időľe kinevezettköztisztviselő
írásos kére|méľe átmeneti anyagi gondjai enyhítésére,
b) fizetett szabadidő illeti meg a közigazgatási alap- és szakvizsgáľa, ügykeze|ői vizsgźra
való eľedményes felkésziilése érdekében. A szabadidő méľtéke közigazgatźtsi alapvizsga és

ügykezelői vizsga esetén 3 munkanap,közigazgatási szakvizsga esetén vizsgatatgyanként 5-
5 munkanap, melyet avizsgźltmege|őzóen vehet igénybe,
c) a Hivatal szakember szükségletének biztosítĺása érdekében a munka mellett feladat- és

munkakörében szakiľányri iskolarendszeľÍĺ oktatiísban, szakképesítést nyujtó képzésben, il-
lefue nyelvoktatiásban résztvevő föfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést köt-
h et a továbbtan u|ás támo gatźlsa éľdekében.

6. Egyéb rendelkezések

6.s Az e rendeletben meghatáľozott juttatálsokra és támogatásokľa felhasználható keretösszeg
e|ő\rányzatáta Képviselő-testiilet évente a költségvetési rendeletbenhatźrozzameg.

7. Zárő rendelkezések

7.$Ez a rendelet 2012. mźrcius l-jén |épbatő|yba

8.$ Hatályát veszti a Polgáľmesteri Hivatalban dolgozó kiiztisztviselők közszolgáůatijogni-
szonyának egyes kérdéseiľől szóló I3/20I0. (II.22.\ önkoľmányzati ľendelet.

Budapest, 20|2. fębruźlr

dľ. Mészár Erika
a jegyzot helyettesítő a|jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármester


