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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008. évi CX. törvény hatályon kívül helyezte a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49. §-át, mely szerint 2009. január 1. napjával a tizenharmadik havi juttatást a közszférában
megszüntette, majd a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény többek között módosította a Ktv. több rendelkezését,
illetve 2010. január 1-ével hatályon kívül helyezte a ruházati költségtérítésre vonatkozó 49/G.,
valamint a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérletre, az üdülési hozzájárulásra, továbbá
az élet-, nyugdíj- és kiegészítő biztosításokra vonatkozó 49/H § (1) bekezdés a), e) és i) pontjait. A
49/F. § teljes mértékben módosításra került, a kedvezményes étkeztetésre, vagy étkezési utalványra
való jogosultság megszüntetésével egyidejűleg a jogszabály a Ktv-be vezeti a cafeteria rendszert.
A Ktv. módosításával bevezetésre kerülő cafetéria rendszer lényege, hogy a Körjegyzőségi szerv
vezetője közszolgálati szabályzatban állapítja meg a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves
összegét, mely azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap 5-szörösénél és nem lehet magasabb
az illetményalap 25-szörösénél. A Körjegyzőség vonatkozásában a szervezet vezetője a körjegyző, a
körjegyző azonban saját költségvetés felett nem rendelkezik. Erre való tekintettel a Képviselőtestületnek költségvetési rendeletében kell meghatároznia a cafetéria juttatás éves szinten
felhasználható keretösszegét, mely alapján a körjegyző a Közszolgálati Szabályzatban jogosult a Ktv.
49/F. § felhatalmazása alapján a részletes szabályokat meghatározni. A törvényi felhatalmazásból
adódóan a Körjegyzőségi szerv vezetője a Közszolgálati Szabályzatban a felsőbb szintű
jogszabályokban meghatározott juttatásokon kívül is meghatározhat egyéb juttatást. Korlátot a
költségvetési rendeletben felállított keretösszeg jelenti.
Mindezekre való tekintettel szükséges volt a Körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló rendeletek (Lesenceistvánd és Uzsa: 11/2003. (XI.20.) Kt. rendelet,
Lesencetomaj: 12/2005. (XI.09.) Kt. rendelet, Lesencefaluban a 2005-ös rendeletet 2007-ben hatályon
kívül helyezték, azóta új rendelet nem került elfogadásra.) felülvizsgálata.
A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy egyszerűbb és célszerűbb lenne a hatályban lévő
rendeletek hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása.
Az új rendeletek elkészítése során figyelembe vettük az alábbi változásokat:
A rendelet módosítása szükségessé vált, mivel az általános rendelkezések között egyértelműen meg
kell határozni, hogy a Körjegyzőség állományában lévő köztisztviselők részére cafetéria juttatás
rendszerét kívánja működtetni. A Ktv. 49/F. §-ában meghatározottakkal összhangban rögzíteni

szükséges, hogy a Közszolgálati Szabályzatban „Cafetéria” címszó alatt a körjegyző határozza meg a
részletes szabályokat.
A rendelet módosítása a korábban bevezetett szociális és kegyeleti támogatások rendszerét nem
kívánja érinteni, azok a meghatározott tartalommal kerülnek az új rendeletbe, ezen támogatásokra
vonatkozó részletes szabályok is a Közszolgálati Szabályzatban kerülnek meghatározásra.
A megváltozott jogszabályi környezethez szükséges igazítani a helyi rendelet alapján adható szociális
juttatások körét. Így azon juttatásokat, amelyek a cafetéria rendszerben fogalmazhatók meg a helyi
rendeletekből törlésre kerülnek az új rendeletben. Tájékoztatásul meg kell jegyezni, hogy mióta a helyi
rendelet hatályban van ilyen szociális juttatás biztosítására nem volt szükség.
Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 2. § 150. pontja 2007. július 1-től hatályon kívül helyezte a Magyar Köztársaság és
az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.
december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 1-4. §-ait. A
hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés értelmében a jogszabályok előkészítése és megalkotása
során érvényesíteni kellett az Európai Megállapodás 67. §-ában meghatározott követelményeket, erről
a jogszabály végén záradékot kellett hozni.
A törvény hivatkozott szakaszainak hatályon kívül helyezésével, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi
XI. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a jogharmonizációs záradék alkalmazásának követelménye
megszűnt.
Mivel az önkormányzati rendeletek tekintetében a jogharmonizációs záradék nem követelmény, ezért
a rendeletben nem kell alkalmazni, javaslom a törlését.
Mindezekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni
szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2010. február 8.

Tóth Csaba
polgármester

Mészáros László
polgármester

Kigyós Ferenc
polgármester

Kovács Károly
polgármester

…………………. Település Önkormányzata Képviselő-testületének
…………./2010. (II. …..) Kt. rendelete
a Körjegyzőségen
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
(tervezet)
……………….. Település Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 44/A. §-a,
49/H. §-a, 49/J. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §. (2) bekezdésére is, az
alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) E rendelet hatálya a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségén(a továbbiakban: Körjegyzőség)
foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet 4-6. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő
polgármester tekintetében is alkalmazni kell.
2. §
(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A juttatásokra és a
támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében
egyösszegben állapítja meg.
(2)
A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön a jelen rendelet, a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a körjegyző a
Közszolgálati Szabályzatban „cafeteria” címszó alatt határozza meg.
(3)
A Körjegyzőség költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell
biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A
szociális keret konkrét – a 4. §-ban meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a
Közszolgálati Szabályzatban a körjegyző állapítja meg.
(4)
Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület:
a)
juttatásokra előirányzatot nem állapít meg, vagy
b)
a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a körjegyző év
közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete
módosításával tehet eleget.
(5) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a
következő évben a Képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban –
használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.
(6) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben és a Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott módon kell felhasználni.
(7) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell
felhasználni.
A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.
(8)
Ha év közben a Képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a – (7) bekezdésben meghatározott –
nyilvántartásban már szereplő igényeket.

(9)
Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
(10)
A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a pénzügyi
ügyintézők látják el.
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS
3. §
(1) A Körjegyzőség valamennyi köztisztviselője részére az Önkormányzat ………….. %-os mértékű
illetménykiegészítést biztosít.
KÖZTISZTVISELŐI JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK
4. §
(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja:
a) Illetményelőleg
b) Szemüvegtérítés
A szociális támogatások feltételeit, az elbírálás rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban különkülön állapítja meg.
5. §
(1) A rendelet 4. §.-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján
kerülhet sor.
A kérelmeket az érintett:
a) köztisztviselő,
írásban, vagy szóban adhatja be. A szóbeli kérelemről feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A kérelmek elbírálásakor az érintett személy kötelezhető jövedelmi helyzetének igazolására, ha
az adott támogatási forma megítéléséhez az szükséges.
(3) A kérelmekről a körjegyző dönt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a ………………Kt. számú rendelet.
(3) A körjegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Körjegyzőség e rendeletben
szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes
szabályait.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – helyben szokásos módon – intézkedik.
Lesenceistvánd, 2010. február 8.

………………………
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Kihirdetve:
…………………, 2010. február ….
Dr. Takács Nóra
körjegyző

