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12/1995. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, 
illetményrendszeréről és juttatásairól szóló - 1/1993 (I. 14.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 17/1993. (VI. 24.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  9/1994. (III. 31.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 
2/1995. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel módosított - 14/1992. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában 
és a 42. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

1. § A 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 (1) A köztisztviselők illetménye megállapításakor a Köztisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott bérektől indokolt esetben a jegyző (a polgármester által 
meghatározott körben, csak a polgármester egyetértésével) felfelé 25%-kal térhet el. 

2. § A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki, a juttatás mértéke este 22 
órát követően  az (1) bekezdésben meghatározott esetekben óránként 500.-Ft- ra emelkedik. 

3. § Illetménypótlékok 
(1) Azon köztisztviselő, aki munkaköre ellátása során rendszeresen a Polgármesteri 

Hivatal tulajdonában lévő gépjárművet vezeti, mely által külön gépkocsivezető 
foglalkoztatása szükségtelen, gépjárművezetési pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az 
illetményalap 13%-a. 

(2) Az egészségre ártalmas, vagy fokozottan veszélyes munkát végző köztisztviselő 
illetménypótlékra jogosult, a pótlék mértéke az illetményalap 45%-a. 

(3) Az a köztisztviselő, aki olyan munkakört tölt be, amelyben idegen-nyelv használata 
szükséges - feltéve, hogy az nem munkaköri kötelezettsége - idegennyelv-tudási pótlékra 
jogosult a Ktv. 48. § (2), (3), (4) bekezdésében foglalt feltételek esetén. 
 A pótlék mértéke:  

a) középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a 
b) felsőfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 25%-a. 

(4)Az a köztisztviselő aki munkaidő beosztása alapján 22.00  és 6.00 óra között munkát 
végez, éjszakai pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az illetményalap 25%-a. 

(5) A gépjárművezetési, az egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkát végző, 
az idegennyelv-tudási pótlékra, és az éjszakai pótlékra jogosult köztisztviselők körét a 
jegyző külön utasításban határozza meg. 
 4. § (1) A rendelet számozása a 13. §-tól kezdődően eggyel emelkedik, a korábbi 13. § 

számozása 14. §-ra változik. 
(2) A jelen rendeletben megfogalmazott módosításokkal nem érintett az 1/1993/I.14/sz. a 

17/1993/VI.24/sz., a 9/1994/III.31/sz. és a 2/1995/I.26/sz.    önkormányzati 
rendelettel módosított 14/1992/X.17/ önkormányzati rendelet rendelkezései továbbra is 
hatályosak. 



(3) E rendelet módosítás a kihirdetés napján lép hatályba, előírásait azonban 1995. 
február 1-jétől kezdődően alkalmazni kell. 

(4) A módosítás hatályba lépésével egyidejűleg az 1/1993. (I. 14.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, 17/1993. (VI.24.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, a 9/1994. (III. 31.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet és a 2/1995. 
(I. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 
módosított 14/1992. (X. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát  veszti. 
B u d a p e s t ,  1995. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I n d o k o l á s 

1. § Az 1994.évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően vált szükségessé a jegyző munkáltatói jogának átvezetése. 

2. § (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 47. § (4) bekezdése  
gépjármű vezetési pótlékra való jogosultság  feltételeit állapítja meg. 

(2) A Ktv. 47. § (5) bekezdése állapítja meg az egészségre ártalmas vagy fokozottan 
veszélyes munkát végző köztisztviselő illetmény-pótlékra való jogosultságának feltételeit. 

(3) A Ktv. 48. § (1)-(5) bekezdései szabályozzák az idegennyelv-tudási pótlékra való 
jogosultság feltételeit. 

(4) A Ktv. 47. § (3) bekezdése szabályozza az éjszakai pótlékra való jogosultság feltételeit. 
3. § Az egységes szerkezet számozását állapítja meg. A rendelet hatályba lépésének 

időpontját, továbbá azt az időpontot, melytől kezdve a rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell 
- határozza meg.  

B u d a p e s t ,  1995. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


