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Váľos gazdálkodásĺ és Pénzĺiryĺ Bizottság v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|emény ezi

Határ ozati j av as|at a bízottság, szźLmźr a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteqesztés
megfźrgya|äsáń.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A közszolgźlatíĺsnviselőkről sző|ő20|1. évi CXCX. törvény (továbbiakban Kttv.) 151. $
(1)-(3) bekezdése alapján a könisztlĺiselő cafetéria-juttatźtsként - vźiasztása szeľint - a
személyi jövedelemadóľól szóló 1995. évl CXVII. tĺirvény 71. $ (l) bekezdés a)-f) pondában
és (3) bekezdésében meghatározottjuttatásokľa, legfeljebb az ott meghatáĺozott méľtékig és

feltételekkel a Kormány által meghatźtrozott ľendben jogosult. A hivatali szervezetvezetője a
kozszo|gá|ati szabźiyzatban rendelkezik a cafetéľia-juttatás igénybevételének részletes
szabźiyakől, elszámolásrĺnak rendjéľől és visszatéľítésének szabá|yairőL

A közszolgá|atitisztviselők részére adható juttatasokľól és egyes illetménypótlékokľól szóló
249120|2. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.$ (2)' valamint (5) bekezdése alapjan akozszolgélatí
tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
- a hivatali szewezetvezetoje aközszo|géůati szabźiyzatbarlhatérozza meg, mely keretösszeg
az adott évben akozszo|gá|atí szabá|yzatbarl meghataľozott cafetéria-juttatás igénybevételére
haszná|ható fel. IJgyanezen $ (13) bekezdése rendelkezik anól, hogy a hivatali szervezet
vezeÍoje által kiadott közszolgá|ati szabáIyzat a szewezet személyi állomrínylának egyes

É.i:tií.:; ...:

?$ĺJ ĺłÁat 12 lTo" 6'ĺ



csopoľtjai tekintetében nem á|lapíthat meg valamely szempon1 alapjan eltérő mértékű
keretĺĺsszeget, illetve eltérő vá|aszthatő juttatásokat

A vonatkozó jogszabályok a|apján a köztiszviselőket megillető cafetéria juttat{sok
meghatźrozása a hivata|i szervezet vezetője, az adott szervęzet tekintetébęn a kozszolgálati
sza|iá|yzatkiadására jogosult lratásköľébę tartozik. Tekintettęl ana,hogy az önkormányzatkét
ktiltségvetési szerve foglalkoztat köztisztviselőket, a két munká|tató, a Polgáľmesteri Hivatal
tekintetében a jegyzo, a Józsefuaľosi Kozteľület-felügyelet tekintetében pedig annak
igazgatőja, saját munkáItatői jogköľében, egymástól fiiggetlenü| - a Kttv.-ben foglaltak,
valamint az Önkoľmanyzat !źlrgyévi költségvetési rendeletében elfogadott e|ofuźnyzat
figyelembe vételével _ jogosult a cafetéria éves keľettisszege és juttatasi köľ meghatźirozásźtta
az á|tala v ezetett szenłľe vonatko zó an

Fentiekre tekintettel javasolom az onkoľm źnyzat k<iltségvetési szerveinél kozszo|gáIati
jogviszonyban állók díjazásarőI és egyéb juttatásairól szóló 7llf0|2. (xII. l3.) sz. rendelet
erre vonatkoző 4. $-át hatályon kívĹil helyezni.

A fentiek a|apjánkéľem a mellékelt rendelet-teruezet (1. sz. melléklet) elfogadását.

Budapest, 20|3. március 6.

Tĺiľvényességi ellenorzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

! ĺ1l|. W,.ľ , f fn (ľrWq:,V
Dľ. Mészáľ Erika /a|jegyző
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1. száÍnil melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet JĺĺzsefváľosÍ onkormányzat Képviselő-testületének
.....l20L3. (Iil. .....) önkormányzati ľendelete

az Onkoľmźnyzatktittségvetési szeľveinél kiizszo|gáiatijogviszonyban állĺík díjazásáről.
és egyéb juttatásairóI szólĺó 71ĺ2012. (XII. 13.) számú önkoľmányzatĺ ľendelet

mĺódosításáľóI

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuráľosi onkormĺínyzat Képviselő-testĺilete a
kijzszolgáIati tisztviselőkľől sző|ő 2011. évi CXCX. tĺlrvény 234. s (3)' (4) bekezdésében, a
236. $ (4) bekezdésében, a 237. $-ban kapott fe|hata|mazás a|apjźn, figyelemmel a
polgiírmesteľi tisztség ellátĺĺsanak egyes kéľdéseiről és az ĺlnkoľmányzati képviselők
tiszteletdíjaľól szóló |994. éví LXIV. tĺirvény 13. $-ában, és a pľémiumévek pľogramról és a
kültlnleges foglalkoztatási állomlínyľól szóló 2004. évi CXX[. törvény 4.$ (5) bekezdésében
és 5. $-ában foglaltakra is az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkĺĺrében eljárva a kcivetkezőket rendeli el:

1.$ Az onkoľmányzat kĺiltségvetési szerveiné|közszolgálati jogviszonyban állók đíjazásźrőI
és egyéb juttatásairól szóló 7ll20|f. (XII. 1'3.) szźnĺÍl önkoľmányzati rendelet 4. $-a hatttlyát
veszti.

2.$ Eza rendelet łOl3.máľcius 25. napján|ép hatá|yba, és a hatályba lépését követő napon
hatźiyźlt veszti'

Budapest, 2013. márcrus ....

Riman Edina
jegyző

dr' Kocsis Máté
polgáľmesteľ



INDoKoLÁs

az l. $-hoz

A közszolgálati tisztviselőlaől sző|ő2011. évi CxCx. tĺirvény (továbbiakban Kttv') 15l. $
(l)-(3) bekezdése, valamint akozszo|gá|ati tisztviselők részére adható juttatásokról és egy.es

illetménypótlékokról sző|őf49l2012. (Vm. 31.) Koľm. rendelet 9. $-ában foglaltak alapjtna.
ktlztisztviselőket megillető cafetéria juttatások meghatározása a hivata|i szervezetvezetoje, az
adott szervezet tekintetében a kozszo|gáIati szabźiyzat kiadására jogosult hatáskörébe
tartozik. Tekintettel aľľa, hogy az önkorinźnyzat két kĺiltségvetési szenĺe foglalkoztat
köztisztviselőket, a két munkáltató, a Polglĺľmesteľi Hivatal tekintetében a jegyzo, a
Józsefuarosi KözteľÍilet-felügyelet tekintetében pedig annak igazgatőja, saját munkáltatói
jogköľében, egymástól ftiggetleniil _ a Kttv.-ben foglaltak Íigyelembe vételével _ jogosult a
cafetéľia juttatási köľ meghatźrozásáĺa az á|tala vezetett szewte vonatkozóan.

a 2. $-hoz

A ľendelet hatá|yba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket taľtalmazza.



Budapest F.őváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onko rmányzat Képviselő.testĺiletének

71'120Í2. (xII. 13.) önkormányzati ľendelete
az onkorm ányzat ktiltségvetésĺ szerueĺnéI

kiizszolgálati jogvĺszonyban állók díjazásáľóI
és egyéb ju1ĺatásaiľól

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefváľosĺ Onkoľm ány zat Képv

testületének
.....12013. (III. .....) önkoľmányzati

ľendelete
az onkoľm ányzat ktilts égvetési

szeľveinél közszo|gáiati j o gvĺszonyb an
állók díjazásáľól és eryéb juttatásairĺíl

szőlő 7112012. (xII. 13.) szánú
önkoľmányzati rendelet

módosításáról

4. $ hatályon kíviil he|yezve4. $ ( 1 ) Valamenny í kij ztisztv iselő cafetéria-
juttatásként az a|ábbij uttatások kĺizül
vźůasúhat:
a) Széchenyi Pihenő Kźtrtya

igénybevételével:
aa) ' szálláshe|y szo|gá|tatásra
felhasználható támo gatás,
ab) étkezési szo|gźůtatásra
felhasználható tamo gatás,
ac) szabadidő szo|gźůtatásra
felhasználható támo gatás,

b) iskolakezdési támogatás,
c) helyi utazásźra szo|gáIó béľlet,
d) az önkéntes kĺilcsönĺis nyugďíjpéĺután

tĺĺmogatás,
e) az önkéntes kölcsönös egészségpénztán

tĺímogatás,

Đ Eľzsébet utalvány.




