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TA R TA L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 24/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban 
és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatá-
sokról szóló  15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .................................................................................................. 779
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
24/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 

15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1. § 

A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Fővá-
ros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket 
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról 
szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hi-
vatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél 
foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykeze-
lőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

(2) A rendelet 4–9. §-aiban foglalt szabályokat a fog-
lalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester és főpol-
gármester-helyettesek tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A prémiumévek programban résztvevő közszolgá-
lati jogviszonyban álló a prémiumévek programról és a 
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvényben meghatározott mértékben jogosult a 
cafetéria-juttatásra.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Fővá-
ros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket 

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról 
szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) módosítását a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel összefüggő átme-
neti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról rendelkező 
2012. évi V. törvény (Tv.) 25. § és 57. § (1) bekezdés 
b) pontja indokolja. A Tv. hivatkozott rendelkezései te-
remtenek összhangot a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvényhez (Kttv.) kapcsolódóan a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény (Pttv.), továbbá a prémiumévek prog-
ramról és a különleges foglalkoztatási állományról szó-
ló 2004. évi CXXII. törvény (Péptv.) Rendeletet érin-
tő szabályai között. A Tv. 2012. február 27-én, a Magyar 
Közlöny 22. számában lett kihirdetve, ezért szükséges a 
Rendelet személyi hatályáról rendelkező 1. §-ának ki-
egészítése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hi-
vatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél 
dolgozó köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

A rendelet 4–9. §-aiban foglalt szabályokat – a Pttv. 
13. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján – alkalmazni kell 
a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek tekin-
tetében.

A prémiumévek programban részt vevő közszolgála-
ti jogviszonyban állót a Kttv. szerinti cafetéria-juttatás a 
Péptv-ben meghatározott mértékben illeti meg.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helye-
zéséről rendelkezik.
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