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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) felhatalmazást ad a
Képviselő-testület számára, hogy a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat és a szociális és
kegyeleti támogatásokat rendeletével szabályozza. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete megalkotta a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2020 (VI.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). E Rendelet
módosítása indokolt a munkatársak részére nyújtható rezsitámogatás lehetőségének biztosítása érdekében
a hirtelen és drasztikus mértékben kialakult energiaár és infláció növekedésére figyelemmel.
A világgazdaságban kialakult folyamatok következtében megnövekedett energiaárak miatt a családok
költségvetéseit jelentős terhek sújtják, főként a fűtési szezon alatt, mely a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatottakat is jelentősen érinti. A Hivatal
foglalkoztatottjainak többlet-terhei mérséklése és létbiztonságának elősegítése céljából kiemelten fontos és
indokolt egy rezsi-támogatás bevezetése lehetőségének megteremtése.

A Kttv. 237. §-a szerint az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben
a Kttv. keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális
és kegyeleti támogatásokat.
A fentiek alapján javasolt a Rendelet kiegészítése az alábbiak szerint:
„16/A. § (1) A közszolgálati tisztviselő lakhatással kapcsolatos rezsiköltségei terheinek csökkentése érdekében
rezsi-támogatásban részesíthető."
A Rendelet 24. §-a szerint a Rendeletben szabályozott juttatások és támogatások részletszabályait (mértékét,
feltételeit, az elbírálás, kifizetés és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait) a Hivatal
Közszolgálati Szabályzata állapítja meg.
A rezsi-támogatásra jogosult hivatali foglalkoztatottak körét a Rendelet 1. §-a rögzíti, így arra jogosultak a
Hivatal köztisztviselői, a közszolgálati ügykezelői, a polgármester, a főállású alpolgármester és a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti foglalkoztatott munkavállalók is.
A költségvetési rendelet szerint engedélyezett hivatali létszám 129 fő. Figyelemmel a Rendelet személyi
hatályára, az üres álláshelyek számára a támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat - K1101 Törvény
szerinti illetmény soron rendelkezésre áll 21.865.500 Ft összegben.
A Rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési vonzata nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja szerint a képviselő testület
minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő rendelet-módosítás támogatására!
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2. D ÖNTÉSI

JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022 (....) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2020. (VI. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közszolgálati tisztviselők
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló.../2022....(... ) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Az

előterjesztés mellékletei

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
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1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022 (... ) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) a) pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §
A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2020 (VI. 26.) önkormányzati rendelet
a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. §
A közszolgálati tisztviselő lakhatással kapcsolatos rezsiköltségei terheinek csökkentése érdekében rezsi
támogatásban részesíthető."

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző
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2. melléklet
Általános indokolás

A váratlan és jelentős mértékű energiaár-emelkedésre tekintettel a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létbiztonságának elősegítése érdekében rezsi-támogatás kerül
bevezetésre, melyre figyelemmel a Rendelet módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: A lakhatással kapcsolatos költségek támogatásának lehetőségét termeti meg a hivatali
szervezet munkavállalói részre.
Indokolás a 2. §-hoz: A hatálybalépés dátumát szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (111. 13.) IM rendelet 20.
§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően
rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai: A rendelet csökkenti a Hivatalnál foglalkoztatottak olyan anyagi terheit, amelyek
a jelentősen megemelkedett energiaár növekedés következtében merülnek fel.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek költségvetési kihatása van, kiadással jár a rezsi
támogatás kifizetése következtében.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletmódosításnak nincs számottevő adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A Hivatalnál foglalkoztatottakra már az országszerte tapasztalható inflációs hatás is komoly anyagi terhet ró,
melyet a megnövekedett otthoni energiafelhasználás tovább fokozhat.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyaránt rendelkezésre állnak.
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