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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testület e számára

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A közszolgźiati tisztviselőkről szóló 2oI|. évi CXCD(. töľvény (továbbiakban Kttv.)
ľendelkezései szerint a helyi önkoľmlínyzat rendeletben egységesen valamennyi kĺizép- és

felsőfokú iskolai végzettségú köztisztviselőnek a tźrgyévre illetménykiegészítést źilapithat
meg, továbbá a képviselő testĹilet rendeletben egységesen valamerulyi vezetőre kiteľjedően
vezetoi pótlékot źilapíthat meg. A Józsefulĺĺosi Kĺlzeriilet.felügyeletnél lefolytatott belső
ellenőľi vizsgźiat megállapította, hogy a felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőkľe
vonatkozóan az i||etmény megźůIapitas alapját képezo ĺinkormányzatí szabźiyozás hiányos
mind az egyes vezetői szintekhez tartoző pótlékok, mind a köztisztviselőket megillető
illetménykiegészítés tekintetében és nincs a felĹigyeletre kiterjedő ręndelkezés az egyéb
j uttatások vonatkozás étban.

Fentięk a|apján a töľvény felhata|mazása a|apjtn a helyi szabá|yozás egységesítése, illetve a
Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban állók tekintetében megalkotott ľendelet közteriilet-
felügyeletre való kiterj esztése vált szfü ségessé.

A Kltv. hatálybalépésével módosultak az illetménykiegészítés megállapításainak szabáIyai, a
rendelkezések szeľint az illetménykiegészítés csak tĺírgyévre szól. 

ńĺ:ą Li Ł:ł.ŁTT

Előteľjesztő: Rimán Edina iegĺző

A képviselő-testiileti ülés időpontja:20|2. december 6. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az onkoľmányzat ktiltségvetési szeľveĺnél ktizszolgálati
iocviszonvban állók diiazásárőll és eeyéb iuttatásaĺľól szĺólĺó ľendelet elfogadásáľa

A napirendet nyílt tilésen kell tláĺgyalni, a h:m;tfuozat és a ľenđelet elfogadásához minősített
szav azattobb ség sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügri Bizottság véleményezi - x

Humánszolgá|tatási Bizottság v é|emény ezi

Határ ozati j av aslat a bizottság' szźLmźr a:

A Városgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés

meg!átrgyal.ésáú.
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A Kozterület-felügyelet köztisztviselői esetében az i||etméĺykiegészítés mértéke jelenleg
középfokú köztisztviselők esetében az alapilletmény IIYo-a, felsőfokú köztisztviselők
esetében az alapilletmény 30 Yo-a. Javasolom, hogy a keľiileti koaisztviselők
illetménykiegészítése a Hivatalnál foglalkoztatott kĺjaisztviselők illetménykiegészítése
a|apjźn keľiiljön egységesítésre, mely szerint kĺjztisztviselők középfokú besorolás esetén az
alapilletményĹik 20 %o-át, felsófokú besorolás esetén 35 %-át kapnfü. A Közteľület-felügyelet
tekintetében az eme|és a jelenlegi létszźlmot tekintve hozzźxetőIeg 494'0 ezer Ftlhő' éves
szinten 5 .923,0 ezer Ft többletkiadást j elent.

A KözterĹilet-felügyeletnél igénybe vehető cafeténajuttatások kĺire hasonló a Polglíľmesteri.
Hivatalnál vá|aszthatő juttatási csomaghoz, azonban egy elemľne|, az Erzsébet utalvánnyal
bővebb. Az egységesség megteremtése érdekében javasolom ezen juttatási formát a
véůaszthatő cafetéria elemek közé felvenni.

20l2.évre elfogadott illetménykiegészítés megállapítása targyévre szőI, a rendelet módosítása
helyett új rendelet megalkotását javasolom.

A fentiek alapján kérem az aIábbihatétrozatijavaslat, valamint a mellékelt rendelet-tervezet'
(1. sz. melléklet) elfogadását.

HłrÁnozłrl JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy d<!nt, hogy

1. előzetes kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetés terhére a KĺizteľĹilet-
felügyeletnél foglalkoztatott koztisztviselők illetménykiegészítésének emelése miatt'.
5.g23 e Ft összegben.

2. felkéľi a polgarmesteľt, hogy ahatározatban és a rendeletben foglaltakat a20I3. évĺi
költségvetés készítésénél vegye frgyelembe

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺĺľidő: l. pont esetében 2012. december 6.

2.pontesetében 2013. februaľ 15.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti erység: Közteľület-feliigyelet, PénzĹigyi
Ügyosaály

Budapest, 2012. november 27.
Riman Edina

jegyziS

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző
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1. sz. melléklet

Budap est Főváľos vlil. kertilet Jĺózsefváľosi O n ko rm ány zat Képvĺselő -testületének
' .,,,12012, (xII......) iinkormányzati ľendelete

az onkoľm ányzat kiiltségvetési szeľveinél kiizszo|gáiatijogvĺszonyban állók díjazátsárőil
és eryéb juttatásairĺĎl

Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmĺĺnyzat Képviselő.testülete a
közszo|gźiati tisztviselőkről sző|ő 20|1. évi cxcx. tcirvény f34. s (3)' (4) bekezdésében, a
f36. $ (4) bekezdésében, a 237. $-ban kapott felhatalmazás a|apjźn, figyelemmel a
polgáľmesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az önkoľmányzati képviselők
tiszteletdíjĺĺĺő| sző|ő |994. évi LXIV. tĺlrvény l3. $-ában, és a pľémiumévek pľogramról és a
kĺilönleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi C)oilI. tĺirvény 4.$ (5) bekezdésében
és 5. $-ában foglaltakra is az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáľva a következőket rendeli el:

1'$ A rendelet személyi hatá|ya kiterjed a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi
Önkormányzat Polgáľmesteľi Hivatallal, valamint a Józsefuĺĺľosi Közterület.feltigyelettel (a
továbbiakban együttesen: ktiltségvetési szeľv) közszolgálati jogviszonyban á||ő
kĺjztisztviselőre, tigykezelőre; valamint a 2. s, 3. $ és 5. $ kivételével a foglalkoztatási
jogviszonyban áI1'ő főállású polgáľmesteľre, alpolgrĺľmesterre, a különleges foglalkoztatási
állomanyba tartozőra, a prémiumévek programban résztvevő köĺisztviselőre (a továbbiakban
egyĹittesen: valamennyi köztisztviselő).

. Illetménykiegészítés

2.$ (l) A kĺizépiskolai végzett.ségíi kĺiztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés méľtéke 2013. évben akijztisztviselő alapilletményének}} oÁ-a.

(2) A felsőfolĺ:ri iskolai végzettségű ktiztisztviselő illetménykiegészítésľe jogosult. Az
illetménykiegészítés méľtéke 2013. évben a koztisffiliselő alapilletményének 35%-a.

3. Y ezetői illetménypótlék

3.$ A vezeto beosztású kĺiztisztviselő vezetői illetrnénypótlékľa jogosult. A pótlék méľtékę:
a) azosztáiyvezetői szintnek megfelelő vezető esetén avęzető alapilletményének |UYo-a,
b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezeto esetén a vezetó

alapilletmény ének I 5%o -a.



'..:
4. Cafetéľia-juttatás

4.$ (1) Valamennyi köztiszľviselő cafetéria-juttatásk ént azalábbi juttatások k<ĺzĹil vźiászthat:
a) Széchenyi Pihenő Kártyaigénybevételével:

aa) szálláshely szo|gźitatźsra felhaszn á|hatő támo gatás,
ab) étkezésiszolgáltatásrafelhasználhatótámogatás,
ac) szabadidő szo|gáItatásra felhasználható támogatás,

b) iskolakezdésitámogatás,
c) he|yi utazására szo|gźt\ó bérlet,
d) az tinkéntes kölcsĺinös nyugdíjpénztiíri támogatás,
e) az oĺlkéntęs kölcstinĺis egészségpénztaľi tĺĺmogatás' .:' 

'

Đ Erzsébet utalvány.

5. Szocĺális és kulturálĺs juttatásot támogatások

5.$Valamennyikĺiaisztviselőtmegil1etiazaIábbiszociális,kultuľálisjutüatás:
a) illetményelőleg kifizetése engedéIyezhető ahatźlrozatlan időľe kinevezett kĺiztisztviselő

írásos kérelméľe átmeneti anyagi gondjai enyhítéséľe,
b) fizetett szabadidő illeti meg aközigazgatási alap- és szakvizsgaľa, tigykezelői vizsgáta

való eredményes felkészülése érdekében. A szabadidő mértékeközígazgatási a|apvizsga
és ügykezelői vizsga esetén 3 munkanap, kozigazgatási szakvizsga esetén
vizsgatźltgyanként 5-5 munkanap, melyet avizsgźftmege|ózően vehet igénybe,

c) a költségvetési szerv szakembeľ sziikségletének biaosítása érdekében a munka mellett
feladat- és munkakĺiľében szakfuányu iskolarendszera oktatásban, szakképesítést nyujtó
képzésben, illetve nyelvoktatásban résztvevő ťofoglalkozású kĺiztisztviselővel
tanulmĺĺnyi szeĺződést köthet a továbbtanulás tĺímogatása érdekében.

6. Eryéb ľendelkezések

6.$ Az e rendeletben meghataľ ozott juttatásokĺa és tĺĺmogatásokĺa felhasználható keretosszeg
elofuányzatát a Képviselő-testĹilet évente a költségvetési rendeletben határozzameg.

7. Zárő rendelkezések

7 .$ Eza rendelet 20|3.januaľ 1 -jén lép hatá|yba.

8.$ E rendelet hatá|yba lépésével egyidejűleg hatźiyźú veszti a Polgĺármesteľi Ěivatalnál 
'

közszoLgáiati jogviszonyban állók jogviszonýának egye.s kérdéseiről sző|ó |4120|2. (II.23.)

tlnkormanyzuii ,Ě,,d.l.t.. :. 1ll.'l ,.. . : 1. l..'

Budapest, 20|2. decembeľ ...

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgĺĺrmester



INDoKoLÁs
az Onkoľmányzat ktiltségvetésĺ szergeinél kiizszolgáIati jogvĺszonyban állók díjazásárĺĎl

és egyéb juttatásaiľĺól szóló ...12012. (KI...) önkoľmányzati ľendelethez

1.$=hoz: A közszolgálati tisztségviselőkĺől sző|ó 2011. évi CXCX. tĺiľvény (a továbbiakban:
Kttv.) felhatalmazást ad a helyi önkoľmányzat részéte, hogy a képviselő-testület az
önkormźnyzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztiszwiselők (Polgármesteri Hivatal
és a Józsefutĺľosi .Kĺiaerület-felügye1et) szźlmźlra illetménykiegészítést, vezetői

. illetménypótlékot, valamit az egyéb juttatások kcirébe tartoző támogatásokat állapítson meg:

2.$-hoz: A KttV. 234.s (3) és (4) bekezdése ad felhatalmazást,hogy a képviselő-testiilet a (6)
bekezdés figyelembevételével ĺinkormĺĺnyzati renďeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskołai végzettségu és középiskolai végzettségiĺ köztisztviselőnek a tátgyévre
illetménykiegészítést állapítson meg.
A rendelet a,középiskolaĺ végzettségű kĺiztisztviselőknek a törvényben meglratarozott felső

. hatĺímak megfelelő 20%o-os illetménykiegészítést, a felsőfokú iskolai végzettségu
kĺiztisztviselőknek 35Yo-os illetménykiegészítést hatáĺoz meg. Utóbbi esetben a törvényi felső
hatfu 40oÁ.
Az illetményk'legészíté5 targyévľe ,20|3. évre vonatkozhat a tĺirvény szerint.

3.$-hoz: A vezetó beosztású kĺjztisztviselők vezetői illetménypótléka a törvényben
' meghatározott felső hatáľnak megfelelően

- az osztá|yvezetoi szintnek megfelelő vezeto ęsetén a vezető alapilletményének ll%o-a,
. a főosztá|yvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetó esetén a vezető alapilletményének
lSo/o-a-

4-5.$-hoz: A Kttv. 237.s szeľint a képviselő-testĹilet a tĺirvény keretei között rendeletben
szabá|yozza a szociźllis, jóléti, kulturális, egészségiigyi juttatásokat, szociális és kegyeleti
tiĺmogatásokat. :

, A 4.$ a cafetéľia juttatások keľetei között igénybe vehető juttatások felsoľolását tarta|mazza:
Széchenyi Pihenő Kártya (szźůláshely, étkezési és szabadido szo|géitatásrĐ

- iskolakezdési támogatás,
- helyi utazásraszo|gá|ő bérlet,

önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás,
- önkéntes kölcscinös egészségpénzlán támogatás,
- Erzsébet utalviány,

az 5.$ pedig a szociális és kulturális juttatásokat:
- illetményelőleg,

akozigazgatźsi a|ap- éš szakvizsgaľa, ügykezeIoi vizsgĺáľa munkaidő kedvezmény,
- tanulmányi szerződés.

Az egyéb juttatások igénybevételének részletes szabá|yairő| a Kozszolgálati SzabäIyzat
rendelkezik.




