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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. 
(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2012. március 1-jén lépett hatályba a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvényt (Ktv.) felváltó közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.), melyre tekintettel szükséges a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet (Rendelet) módosítása. 
 
A Kttv. 237. §-a felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben 
szabályozza azokat a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 
szociális és kegyeleti támogatásokat, melyeket a köztisztviselők számára 
biztosítani kíván. A Kttv. 152. § (2) bekezdése ugyanakkor előírja, hogy a 
juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a 
visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.  
 
Ennél fogva a Rendelet azon részeit, melyek a támogatások mértékét határozták 
meg, a Képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie. Ezek a kérdések a 
továbbiakban a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában szerepelnek majd 
részletesen, melyet a jegyző. ad ki. 
 
Javaslom továbbá a kegyeleti szabályok pontosítását, illetve azoknak 
kiterjesztését a Polgármesteri Hivatal munkavállalóira is. 
 
Emellett – mivel a Ktv. teljes egészében hatályon kívül helyezésre került – 
szükséges a Rendeletben foglalt elavult jogszabályi hivatkozás cseréje. 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. március 22. 
 
 
 
     
         Wintermantel Zsolt 



Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és 
ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt és a Polgármesteri Hivatal elhunyt 
munkavállalóját a jegyző javaslatára a polgármester az Önkormányzat saját 
halottjának nyilváníthatja, ha a halál időpontjában a közszolgálati jogviszonya 
vagy munkaviszonya már legalább öt éve fennállt. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a köztisztviselő temetési 
költségei – a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott 
feltételekkel – az Önkormányzat által részben vagy egészben átvállalhatóak. 
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a 
Polgármesteri Hivatal munkavállalóira is.” 
 

2. § 
 
Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX. törvény, illetve annak külön rendelkezése 
esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá az Önkormányzat és intézményei 
éves költségvetési rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
3. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

4. § 
 
Hatályát veszti az R. 7. §-a és 8. §-a. 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 



 
 
 


