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8/2002. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a többször módosított, önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bek. kapott 
felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja a Budapest, XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó 
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X. 16.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét. 

1. § A hivatkozott rendelet II. fejezet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, amennyiben a köztisztviselőt nem 

nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg.” 
Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 685. § b) pontjában meghatározott személyek. 
2. § A hivatkozott rendelet II. fejezet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A köztisztviselőt a közeli hozzátartozójának halála esetén kérelmére temetési segély 
illeti meg.” 

3. § A hivatkozott rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„E rendelet hatályba lépésével a többször módosított 14/1992. (XII. 17.) Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet – II. fejezete a 17. 
§, a 18. § és a 25. § rendelkezéseinek kivételével – rendelkezései hatályukat vesztik.” 

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Budapest, 2002. február 21. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: Gyakori eset ugyanis, hogy a közeli hozzátartozó(k) már nem él(nek) egy 
háztartásban, hanem az idők folyamán otthont alakítottak ki. Az elhalálozás anyagi oldala 
különélés esetén is ugyanolyan módon érinti a családot, mintha együtt éltek volna. Ezért 
indokolatlan leszűkíteni a segélyezést csak a közös háztartásban élőkre. 

2. §-hoz: A köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála fokozott megterheléssel jár. 
Ennek enyhítésére szükséges kiterjeszteni a segélyezést olyan közeli hozzátartozóra is, aki 
nem élt közös háztartásban a köztisztviselővel. 

3. §-hoz: A Képviselő-testület 14/1992. (XII. 17.) sz. rendeletének 25. §-a szabályozta a 
testület által adható Kiváló Köztisztviselő cím feltételeit, amely szerkesztési hiba miatt 
kimaradt az új rendeletből, ezért szükséges az intézkedés. 

4. §-hoz: A hatályba-léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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Budapest, 2002. február 21. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 
 
 


