
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

 
1Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

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

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

alapján, tekintettel a Kttv. 143. § (2) bekezdésében, 151. §-ában és 152.§ (1) bekezdésében 

foglaltakra az alábbiakat rendeli el 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőkre 

és ügykezelőkre, továbbá a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alpolgármesterre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya a rendeletben meghatározott körben a Hivatalból, illetőleg a jogelőd 

szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed. 

 

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) képviselő-testülete által megállapított egyes juttatások 

 

2.§ A köztisztviselő részére az alábbi juttatások adhatók: 

a) A köztisztviselő részére utazási kedvezmény adható, mely lehet 

aa) munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet, vagy 

ab) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. 

rendeletben meghatározott munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés. 

b)  A köztisztviselő részére lakáshelyzetének javítása érdekében a Képviselő-testület által 

biztosított alapból lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéséhez, lakótelek 

vásárláshoz munkáltatói támogatás nyújtható. 

c) A köztisztviselő részére albérleti díj hozzájárulás adható. 

d) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére 

da) házasságkötésekor, illetve 

db) gyermeke születésekor 

támogatás biztosíthat a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére. 

e) A Képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett események 

megoldására a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére 

ea) eseti szociális segélyt, illetve 

eb) temetési segélyt   

biztosíthat. 

f) A köztisztviselő kérelmére a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére 

illetményelőleg-folyósítás biztosítható. 

g) A köztisztviselők szakmai fejlődésük elősegítése érdekében tanulmányi ösztöndíjban, 

képzési és továbbképzési támogatásban részesülhetnek. 
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h) A Képviselő-testület a köztisztviselő oldalán az Önkormányzat tulajdonában lévő mobil és 

vezetékes telefonkészülékek vélelmezett magáncélú használata után keletkezett adófizetési 

kötelezettséget átvállalhatja. 

i)2 A köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése alapján cafetéria, illetve egyéb béren kívüli, és egyes 

meghatározott juttatásra (a továbbiakban: cafetéria juttatás) jogosult. A választható cafetéria 

juttatás elemeit a köztisztviselő javára az adóévben megállapított keretösszegen belül – a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott mértékig és 

feltételekkel -az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltaktara tekintettel, a 

Hivatal Személyügyi kézikönyve tartalmazza. 

j)3 A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére, a 

köztisztviselő választása szerinti adómentes juttatásként kultúra vagy sportutalványt biztosíthat 

(maximum, a jogszabályban meghatározott mértékig). 

k) A köztisztviselő részére ruházati költségtérítés adható. 

l) A Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére bankszámla hozzájárulás biztosítható. 

m)4 A köztisztviselő egészségmegőrzése érdekében rekreációs juttatásban részesíthető. 

n)5 A köztisztviselő részére a képernyő előtti munkavégzéséhez éleslátást biztosító szemüveg 

készítésének díjához támogatás adható. 

o)6 A köztisztviselő részére Munkáltatói Hűségjutalom juttatás biztosítható öt, tíz, tizenöt, húsz, 

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

után. 

 

 

 

3. Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

 

3.§ (1) A Hivatalból – illetve a jogelőd szervezettől – nyugállományba került köztisztviselő 

részére a külön kezelt szociális alap terhére 

a) eseti szociális segély, 

b) temetési segély, illetve 

c) kedvezményes üdültetés  

támogatás állapítható meg. 

(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a nyugállományú 

köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérésére, az igényjogosultság 

megállapítására és a támogatások folyósítására a jegyző a személyügyi vezető útján köteles 

intézkedni. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó közös eljárási szabályok 

alapján: 

a) A támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján 

adható. A szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni. 

b) Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyzete igazolására, ha az adott támogatási 

formánál a folyósítás feltétele teljesülése megítéléséhez szükséges. A jövedelmi állapot 

igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem folyósítható. 

c) A támogatásra való jogosultságot a jegyző e rendelet alapján állapítja meg. A 

támogatás megítéléséről, illetve a kérelem elutasításáról az érintetteket írásban értesíti. 

4.§ (1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek: 

 
2 Módosította a 29/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2016. december 17-étől  
3 Módosította a 29/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2016. december 17-étől  
4 Beiktatta a 46/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. november 11-től  
5 Beiktatta a 46/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. november 11-től  
6 Beiktatta a 34/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2022. január 1-től  
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a) akinek havi átlagjövedelme (hat hónap átlagában) a mindenkori nyugdíjminimum 

háromszorosát nem éri el és  

b) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe kerülés, illetve létfenntartást veszélyeztető indok lehet különösen a 

lakásfenntartással kapcsolatos váratlan kiadások (pl. fűtési kiadások), egészségügyi 

állapottal kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykezelés költségei). 

(2) Az eseti szociális segély egy évben legfeljebb három alkalommal adható, azonban 

folyósítása méltányosság alapján ennél többször is megállapítható. 

(3) Az eseti szociális segély mértéke alkalmanként legfeljebb 30.000,- Ft. 

 

5.§ (1) Temetési segély adható: 

a) annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki meghalt hozzátartozója eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 

hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját létfenntartását 

veszélyezteti és akinek havi nettó jövedelme – hat hónap átlagában – nem éri el a 

mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát, 

b) a nyugdíjas köztisztviselő elhalálozása esetén annak a hozzátartozójának, aki a temetés 

költségeit vállalja. Hozzátartozó alatt a 7Kttv. 6. § 11. pontja szerinti személyeket kell 

érteni.  

(2) A temetési segély mértéke 50.000,- Ft. 

6.§ Kedvezményes üdültetésben részesíthető a nyugdíjas köztisztviselő az Önkormányzat 

üdülőjében évente egy alkalommal legfeljebb 10 nap időtartamban. 

 

4. Vegyes rendelkezések 

 

7.§ (1) A 4. § (1) bekezdésében, és az 5.§ (1) bekezdésében meghatározott támogatás a 

támogatást odaítélő okirat alapján a Hivatal pénzügyi szervezete a kérelmező választása szerint: 

a) közvetlenül a pénztárból készpénzben fizeti ki, vagy 

b) a segélyt postai utalvánnyal a kérelmező részére fizeti ki, vagy 

c) a bankszámlájára utalja. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások adott évben csak abban az esetben 

állapíthatók meg, ha annak kifizetéséről tárgyévben gondoskodni lehet. 

8.§ E rendeletben meghatározott támogatások akkor nyújthatók, ha annak fedezetét a 

Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletben biztosította.  

9.§ E rendeletben meghatározott támogatások részletes szabályait, így különösen a jogosultság 

feltételeit, a támogatás mértékét és módját a Hivatal vezetője állapítja meg a Hivatal 

Személyügyi Kézikönyvében. 

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 30/2001. (IX.28.) Ök. számú rendelet. 

 

  

 

 

    Geiger Ferenc s.k.    dr. Laza Margit s.k. 

     polgármester     jegyző 

 

 
7 Szövegrészt módosította a 29/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2016. december 17-től  


