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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, hogy a 

köztisztviselők részére – a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvényben (a 

továbbiakban: Kttv.) meghatározottakon felül - milyen egyéb juttatások, valamint a 

nyugállományú köztisztviselőknek milyen támogatások állapíthatók meg. 

A Kttv. 152. § (1) bekezdése szerint:  

„(1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 

szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. …” 

 

A Kttv. 226. § (1) bekezdés b) pontja szerint: 

„226. § (1) A közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó 

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.   

b) „kormánytisztviselőt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „köztisztviselőt” kell érteni,” 

 

A Kttv. 237. § -a szerint: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és 

támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 

jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.” 

 

A helyi rendelet szabályozási tárgyköreit kizárólag a juttatásokra (szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi) és a támogatásokra (szociális, kegyeleti) vonatkozó szabályok alkothatják. A 

Kttv. 152. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató által biztosított juttatásokat csak fel kell 

sorolni a rendeletben, részletesen a belső szabályzatban kell szabályozni, valamennyi juttatás 

és támogatás pénzügyi fedezetét pedig a költségvetési rendeletben szükséges biztosítani. 

 

A jóléti juttatások keretében lehetőség van Munkáltatói Hűségjutalom elnevezésű juttatás 

megállapítására, ezért - motiváló és a jólétet támogató célzattal – javaslatot teszek a Rendelet 

módosítására, a Munkáltatói Hűségjutalom elnevezésű juttatás Rendeletbe történő beépítésére, 

amelyre a javaslat szerint a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó köztisztviselők lennének jogosultak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 év 

közszolgálati idő után. A hűségjutalom konkrét összegei külön, a jóléti, szociális juttatásokat 

tartalmazó belső hivatali szabályzatban kerüne rögzítésre és adott évben a költségvetési 

lehetőségek függvényében kerülne megállapításra  és kifizetésre. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2021. október 25. 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 Bótáné Vajai Zsuzsanna dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető-helyettes jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 



  

Mellékletek: 

 

1. melléklet: Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással) 

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 

4. melléklet: Egyeztető lap 

  



1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../……….(….) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet a következő o) ponttal egészül ki: 

 

 

„o) A köztisztviselő részére Munkáltatói Hűségjutalom juttatás biztosítható öt, tíz, tizenöt, húsz, 

huszonöt, harminc, harmincöt és negyven év, a Hivatalban töltött közszolgálati jogviszonya 

után. 

 

 

 

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                  jegyző 

 

Záradék 

A rendelet-tervezet 2021. október …. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

 

Budapest, 2021. október  . 

                                                A Jegyző nevében eljáró: 

                                                                                                      Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                          osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 

  



INDOKOLÁS 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. 

(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/…….. (……) önkormányzati 

rendelethez  

 

Általános Indokolás 

 

A Kttv. 237. § -a alapján: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és 

támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 

jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.” 

 

A helyi rendelet szabályozási tárgyköreit kizárólag a juttatásokra (szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi) és a támogatásokra (szociális, kegyeleti) vonatkozó szabályok alkothatják. A 

Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a munkáltató által biztosított juttatásokat csak fel kell sorolni 

a rendeletben, részletesen a belső szabályzatban kell szabályozni, valamennyi juttatás és 

támogatás pénzügyi fedezetét pedig a költségvetési rendeletben szükséges biztosítani.  

 

Tekintettel arra, hogy a jóléti juttatások keretében lehetőség van Munkáltatói Hűségjutalom 

juttatás megállapítására, a Rendelet módosítása - motiváló és a jólétet támogató célzattal – 

indokolt.  

 

 

Részletes Indokolás 

  
Az 1. §-hoz:  

E szakasz tartalmazza rendelet kiegészítését annak érdekében, hogy köztisztviselő részére - a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatallal fennálló jogviszonya 

időtartamának figyelembevételével - Munkáltatói Hűségjutalom címen további vissza nem 

térítendő jóléti juttatás legyen adható.  

A 2. §-hoz: 

E szakasz a rendelet hatályba lépésének időpontját 2022. január 1. napjában állapítja meg. 

 

 

 

  



2. melléklet 

SEGÉDLET 

A „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására” című  

című Képviselő-testületi előterjesztéshez (Rendelet-tükör) 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

Új pont. 2. §  

o) A köztisztviselő részére Munkáltatói 

Hűségjutalom juttatás biztosítható öt, tíz, 

tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt 

és negyven év, a Hivatalban töltött 

közszolgálati jogviszonya után. 

 

 


