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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi Önk ormányzat Képviselő-testiiletének
... .....12014. (XII. . . ..) tinkormányzati ľendelete

a Polgármesteľ Hivatalnál ktizszolgálati jogviszonyban állók díjazásáľĺíl és egyéb
juttatásail.ĺíl

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete a
kozszoIgźiati tisztviselőkről szőIő 2011. évi CXCIX. törvény 234. 5 (3)' (4) bekezdésében, a
236. $ (4) bekezdésében, a 237. $-ban kapott felhatalmazás a|apjén az A|aptotvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjábanmeghatározott feladatköľében e|járva a következőket ľendeli el:

1. Á|talános ľendelkezések

1.$ A ľendęlet személyi hatźůya kiteťed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi
Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) kozszolgá|ati jogviszonyban álló
köŻisaviselőľe, ügykezelőre és az onkormányzati főtanócsadóľa (a továbbiakban együttesen:
valamennyi koztisztviselő).

2. Illetménykiegészítés

2.$ (l) A kclzépiskolai végzettségu köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés mértéke f0I5. évben aköńisztviselő alapilletményének20 %o-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségu köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykie gészítés méĺtéke 20 I 5 . évben a końiszwiselő alapilletményének 3 5Yo -a.

3. Y ezetłii illetménypĺótlék

3.$ A vezető beosztású köztisztvisęIő vezetői illetménypótlékľa jogosult. A pótlék mértéke:
a) azosztá|yvezetői szintnek megfelelő vezętő esetén avezeto alapilletményének I}oÁ-a,
b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető esetén a vezető

alapilletményének | 5oÁ-a.

c) főosńźĺ|yvezető esetén az alapilletmény 20%o-a.

4. Szociá|is és kultuľális juttatások, támogatások

4. $ Valamennyi köztisztvi selőt megilleti az aIábbi szociális, kulturális j uttatás :

a) illetményelőleg kifizetése engedéIyezheto ahatfuozatlan iđőre kinevezett köztiszťviselő

írásos kérelmére átmeneti aĺryagi gondjai enyhítésére,

b) ťĺzetett szabadidő illeti meg akozigazgatási alap- és szakvizsgaľa, iigykezeIoivizsgáĺa
való eredményes felkésziilése érdekében. A szabadidő mértékekozigazgatási a|apvízsga

és iigykezelői vizsga esetén 3 munkanap, kozigazgatźsí szakvizsga esetén

vizsgatźttgyanként 5-5 munkanap, melyet avízsgźńmegelőzoen vehet igénybe,

c) a Hivatal szakember sztikségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és

munkakörében szakirányú iskolarendszení oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben'



illewe nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi

szerződést kdthet a továbbtanulás támogatása érđekében.

5. Egyéb ľendelkezések

5.$ Az e rendeletben meghatáľozott jutlatásokľa és tĺĺmogatásokra felhasználható keľetösszeg
eIóirtnyzatát a Képviselő-testület évęnte a költségvetési rendeletben határozzamęg.

6. Zárő rendelkezések

6.$ Ez a rendelet 2015. jaĺuár i-jén lép hatá|yba.

7.$ E rende|ethatáIybalépésével egyidejűleg hatáIyát.veszti a az onkoľmányzatköltségvetési
szerveinél kozszo|gá|ati jogviszonyban állók jogviszonyának egyes kérdéseiről szőIó 7Ilf0t2.
(XII. 1 3.) onkormányzati rendelet.

Budapest, f0I4. decembeľ ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



TNDOKOLAS

1.$-hoz
A közszolgá|atí tisztviselőkľőI szőIő f01'|. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
felhatalmazást ad a helyi önkoľmanyzat részére, hogy a képviselő-testiilet az önkormźnyzat
költségvetési szerveinél foglalkoztatott koztísńviselők (Polgĺáľmesteri Hivatal) szźtmáta
illetménykiegészítést, vezetói illetménypótlékot, valamit az egyéb juttatások körébe l.airtozo
támogatásokat állapítson meg.

2.$-hoz
A Kttv. f34.s (3) és (4) bekezdése ađ fe|hata|mazást, hogy a képviselő-testtilet a (6) bekezdés
figyelembevételével onkormányzati rcndeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségu és középiskoIai végzettségtí köztiszrviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állapítson meg.
A rendelet a középiskolai végzettségrĺ köztisztviselőknek a törvényben meghatározott felső
hatámak megfelelő 20oÁ.os illetménykiegészítést, a felsőfokú iskolai végzettségú
köztiszťviselőknek 35oÁ-os illetménykiegészítést határoz meg. Utóbbi esetben a törvényi felső
határ 40oÁ.

Az illetménykiegészítés táĺgyévre,2015. évre vonatkozhat a törvény szerint.

3.$-hoz
Avezető beosztású köztisztviselők vezetői illetménypótléka a törvényben meghatározott felso
hatarnak megfelelően
- az osztá|yvęzetoi szintnek megfelelő vezető esetén a vęzetó alapilletményének IIYo-a,
- a főosztáIyvezető-helyettesi szintnęk megfelelő vezeto esetén a vezeto alapilletményének
|5oÁ-a.

4-5.$-hoz
A Kttv. 237.5 szerint a képviselő-testület a törvény keretei k<izĺjtt rendeletben szabźl|yozza a
szociális, jóléti' kulturális, egészségiigyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

A 4.$ a szociális és kulturális juttatásokat felsorolásáttartalmazza:
- illetményelőleg,
- akozigazgatási alap- és szakvizs gttra, ugykeze|ői vizsgaľa munkaidő kedvezmény,
- tanulmáĺyiszerzodés.

Az egyéb juttatások igénybevételének ľészletes szabét|yakő| a Kozszolgálati SzabáIyzat
ľendelkezik.

6.-7.$-hoz
Hatá|ybaléptetőéshatá|yátvesztoľendelkezésekettartalmaz,


