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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mindannyiuk előtt ismert már, hogy 2012. január l-től alapvetően megváltoztak a catetéria 
juttatás szabályai. 
Emiatt módosítani szükséges a köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletet, miután a cafetéria 
elemek igénybevétele - az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereten belül – a 
költségvetés mellékletét képező cafetéria szabályzat alapján történik, melyet korábban 
jóváhagytak. 
A köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletet fentiek miatt módosítani szükséges. 
 
Az 1. §  (1) bekezdésének módosítására azért van szükség, mert nem volt egyértelműen 
szabályozva, hogy kire terjed ki a rendelet. A polgármester nem köztisztviselő, de a ktv. 
rendelkezései irányadóak rá bizonyos eltérésekkel. 
 
A 2.§ (1) bekezdésében lévő felsorolás korábban nem volt pontokba szedve, így az egész 
bekezdést módosítani kell és csak azon juttatásokat meghagyni, amelyek aktuálisak, kivéve a 
korábbi rendelkezésből azokat a juttatásokat, melyek ma már a cafetéria részei ( iskolakezdési 
támogatás, meleg étkeztetés támogatása), ill. amelyek megszűntek (üdülési csekk, internet 
használat), de még a rendelet tartalmazta őket. 
A 2.§ (2) bekezdésében egyértelműsítésre került, hogy a részletszabályokat milyen szabályzat 
tartalmazza. 
A rendelet módosítás elfogadása nem jelent többletet, az összhangot teremti meg a 
szabályozásban. 
 
A hatályos jogszabályok és az elfogadott cafetéria szabályzat miatt kérem a rendelet 
módosítás elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2012. április 10. 
        Dr. Percze Tünde 
                jegyzı 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
…./2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselık juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 
23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  a köztisztviselık juttatásairól és támogatásáról 
szóló többször módosított 23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
      1.§. 
 
A R. 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
1.§. (1) A rendelet hatálya  a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre 
terjed ki. 



(2) A rendelet 4. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselıket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól, ill. jogelıdjétıl kerültek 
nyugállományba. 
(3) E rendeletben  meghatározottakat  a foglalkoztatási jogviszonyban álló 
polgármesterre is alkalmazni kell. 
 
      2.§.  
 
A R. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
2.§. (1) A köztisztviselık részére a képviselı-testület a következı szociális juttatásokat 
biztosítja: 

a) Cafetéria  
b) Lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás, 
c), Lakásépítési, vásárlási kedvezményes kölcsön, 
d) Illetményelıleg, 
e) Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 

 
 
      3.§. 
A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
2.§ (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott juttatás éves keretét, 
igénybevételének módját az önkormányzat Cafetéria Szabályzata,  az (1) bekezdés (b)-
(e) pontjában  meghatározott juttatások mértékét, igénybevételük és odaítélésük  rendjét  
a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 
     4.§. 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
. 
 
   Vincze József     Dr. Percze Tünde 
   Polgármester            jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: ………………………………… 
    Dr. Percze Tünde 
           jegyzı 


