
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat

Képviselő testületének 52/2012 (X. 12.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 15/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-
ában és a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (1)  bekezdés  a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§  A  közszolgálati  tisztviselők  juttatásainak  és  közszolgálati  jogviszonyának  egyes 
kérdéseiről szóló 15/2012. (III. 8.) önkormányzati  rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§  A  közszolgálati  tisztviselők  lakásépítését,  vásárlását,  felújítását,  korszerűsítését, 
komfortosítását,  családi  ház  építéséhez  telek  vásárlását,  illetve  bankhitel  rendezését 
(megváltás,  előtörlesztés,  átütemezés,  stb.)  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  kamatmentes 
kölcsönnel támogathatja.”

2.§ A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§  E rendelet  3.  §-ban,  4.  §-ban,  6.  §-ban,  7.  §-ban,  8.  §-ban,  11§-ban és  12/A§-ban 
felsorolt  juttatások  keretösszegét  a  Képviselő-testület  az  önkormányzati  költségvetésben 
határozza meg.”

3.§ A Rendelet kiegészül az alábbi II/A. Fejezettel:

„II/A. fejezet
Egyéb juttatások

12/A.§ A Képviselő-testület költségvetési helyzettől függően a Hivatalban dolgozók részére 
biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §. szerinti egyes 
meghatározott juttatásokat.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter Ughy Attila 

jegyző polgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet módosítását a munkáltatói kölcsön gyakorlati alkalmazásakor fellépő, valamint a 
felhasználásából  eredő  korlátozások  feloldása  indokolta.  A  munkáltatói  kölcsön 
igénybevételének  lehetősége  a  bankhitel  megváltására  vonatkozott,  amely  így  nem  tette 
lehetővé  azon  közszolgálati  tisztviselők  támogatását,  akik  anyagi  problémáik  miatt  nem 
képesek a hitelük teljes megváltására, és ezáltal kikerültek a támogatáshoz való jutás köréből. 
Bankhitelek  esetében  felmerült  annak  az  igénye,  hogy  egyéb  más  módon  is  támogatást 
nyerjen  a  hitellel  rendelkező  közszolgálati  tisztviselők  helyzetének  javítása.  Ennek 
következtében kiterjesztő értelmezést kapott a bankhitelhez kapcsolódó munkáltatói kölcsön 
esetköre,  hiszen  belekerült  a  bankhitel  rendezése,  amely  gyűjtőfogalomként  alkalmazható 
előtörlesztésre, átütemezésre, vagy egyéb hitel mértékének csökkentésére irányuló rendezésre 
is.

Ezen  rendelet  célja  továbbá  a  Polgármesteri  Hivatal  közszolgálati  tisztviselőinek  a 
költségvetés  helyzetétől  függő,  de a  lehetőségekhez  mérten  szélesebb körű  támogatása  és 
ezáltal  jóléti  juttatásokkal  a  munkakörülmények  javítása.  Az  egyéb  juttatások  biztosítása 
lehetőséget teremt arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. 
§.-ben  meghatározott  jogszabályi  követelmények  betartásával,  költségvetési  helyzettől 
függően  valamennyi  közszolgálati  tisztviselő  részesülhessen  az  egyes  meghatározott 
juttatásokban.  A rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  feltételek 
fennállnak,  a  munkáltatói  kölcsön  igénylésére  vonatkozóan  a  formanyomtatványok 
aktualizálásra kerülnek, illetve a juttatásban részesülők nyilvántartása a rendelet alkalmazása 
során bővülni fog. 

Részletes indokolás

1.  § -hoz:  A munkáltatói kölcsönök nyújtásának meghatározott esetkörei közül a bankhitel 
megváltása  túlságosan szűkítette  a  felhasználás  lehetőségét.  A gyakorlat  szükségessé  tette 
ennek felülvizsgálatát, amelynek értelmében megállapítást nyert egy új kategória, a bankhitel 
rendezése.

2.§  –  3. § -hoz:  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. § -a 
tartalmazza  a  Képviselő-testület  számára  előírt  rendeleti  felhatalmazást  a  szociális,  jóléti, 
kulturális  és egészségügyi  juttatások meghatározására.  Tekintettel  arra,  hogy egyéb (jóléti) 
juttatások nem szerepeltek a Rendeletben, az Szja tv. 70. §-a alapján, költségvetési helyzettől 
függően valamennyi közszolgálati tisztviselő számára biztosításra került, hogy egyéb, más, a 
rendeletben külön nem nevesített juttatások is adhatóak legyenek.

4.  §-hoz: A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának 
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meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila 
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. október 12.

dr. Peitler Péter
jegyző
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