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Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:

"Az önkormányzati képviselő-testíilet a juttatásokkal és támogatásokkal összefíiggésben e
törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat."

Pilisborosjenő vonatkozásban a fentebb említett szabályokat a 5/2017. (III. 3.) számú
önkonnányzati rendelet szabályozza.

A rendelet aktualizálása, áttekintése elfogadásnak idöpontjára tekintettel szükséges, mivel a
megalkotása időpontja óta a gazdasági kömyezet megváltozott, tekintettel a világjárványra,
energiaárak emelkedésére, szomszédos ország fegyveres konfliktusára, kiugró inflációra stb.

Az új rendelettervezet a lakáscélú munkáltatói támogatással kibővítve a korábbiakkal
azonos juttatási formákat tartalmaz, melyek a következőek:

a) cafetéria

b) illetményelöleg
c) mimkábajárástámogatása
d) költségtérítés
e) temetési segély

f) képzés, továbbképzés, nyelvtanulás támogatása
g) lakáscélú munkáltatói támogatás

A felsorolt juttatások a korábbiakhoz képest többletforrást igényelnek, a fedezetük a
költségvetésbe tervezésre keriil, ezzel hidja a Képviselő-testület szabályozni az adott évben a
köztiszfrviselöknek adható juttatások mértékét. A költségvetés jelenlegi formájában még nem
tartalmaz erre vonatkozó előirányzatot, arra vonatkozó javaslatunkat a befolyó bevételek
ismeretében, költségvetés módosítás keretében fogjuk előterjeszteni.

A munkáltató az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól
szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendeletben szabályozott módon a folyósítás évét megelőző
négy évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt maximum 10 millió forint
összeget nyújthat a munkavállalójának hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak
igazolása alapján saját lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez,
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől vagy
korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez. Ebből következik, hogy a

munkáltató nem utalhat közvetlenül a munkavállalónak vagy az eladónak, mert a kölcsönt
hitelintézet vagy a Magyar Allamkincstár útján kell utalnia.
A fentiekből az következik, hogy adómentesen 4 éven belül maximum 10 millió forint
munkáltatói kölcsön adható. Az adómentességhez a fenti feltételeket igazolni kell.



A kölcsön nyújtható kamabnentesen is, de ha kamatot szeretne kémi a munkáltató, azt is
megteheti. A kamat mértékében a munkáltató és a munkavállaló szabadon állapodhat meg,
ahogy a futamidöben, vagyis a törlesztőrészletek mértékében is. Az szja-törvény 72.
paragrafús (4) bekezdésének f) pontja alapján a munkavállalónak nem kell a
kamatkedvezményből származójövedelem szabályait alkalmaznia.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az aktualizált rendelet elfogadásával a
Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozó juttatásokat és támogatásokat megállapítani
szíveskedjenek.

^V9-^^
^ ^Pilisborosjenő, 2023. február 3.
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Tömöri Balázs

polgármester

DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a köztisztviselők
szociális, jóléti, kulhirális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásairól szóló ..... /2023. (II. 16. ) önkonnányzati rendeletét.

Határidő: 2023. febmár 16.
Felelős: dr. Horti Istvánjegyző



Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...,2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint
a szociális és kegyeleti támogatásairól

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a közszolgálati tisztviselőkröl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában foglalt felhataknazás alapján Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

l.§

(1) A rendelet hatálya kiterj ed a Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselöj ére.

(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes mimkaidőben
foglalkoztatott részmunkaidős/ köztisztviselőket munkaidő-arányosan illeti meg.

(3) A rendelet előírásait a 7. § kivételével a polgánnesterre is alkalmazni kell.

(4) A rendeletben szabályozottak fedezetét a képviselö-testület az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.

(5) E rendelet alkalmazásában a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyzö, a jegyző
vonatkozásában a polgármester, a polgármester esetén a Képviselő-testület.

II. fejezet
Juttatások és támogatások

Cafetéria

2.§

(1) A köztisztviselők évente, az irányadó jogszabályok alapján adott évben biztosítható
összegnek megfelelö cafeteriajuttatásrajogosultak.

(2) A Cafetéria keretein belül igénybe vehető formákat, valamint az igénybevétel részleteit
ajegyzö a "Cafetéria szabályzatban" határozza meg.

Illetményelőleg

3.§

(I) A köztisztviselő illetményelőleg felvéteh-e jogosult évente egy alkalommal.



(2) Az illetményelöleg igénylésre vonatkozó kérelmet a munkáltatói jogkör gyakorlójához
kell benyújtani, aki intézkedik a kifízetésről.

(3) Az illetményelőleg maximális összege a köztiszfrviselő havi nettó illetményének
megfelelő összeg.

(4) Az illetményelőleg kamatmentes, melyet egyenlö részletekben kell visszafizetni.

(5) A visszafizetés időtartama maximum 6 hónap, melyet a kérelmen kelÍ feltüntetni, azt
azonban a munkáltatói jogkör gyakorlója csökkentheti.

(6) Kivételesen indokolt esetben, a munkáltatói jogkör gyakorlója egy alkalommal ismételt
illetményelőleg felvételét engedélyezheti, ameimyiben a köztisztviselő rendkívüli
élethelyzetbe kerülése ezt indokolja, és a korábban felvett illetményelőleget
visszafízette, vagy abból kevesebb mint 2 havi részlet van hátra.

(7) A tartósan távollévő köztisztviselő, és akinek az Önkormányzattal vagy a Polgármesteri
Hivatallal szemben tartozása van illetményelőlegben nem részesíthető.

Munkába járás támogatása

4.§

(1) Pilisborosjenö közigazgatási határán kívülről történő munkába járás esetén a
köztisztviselő a munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési bérlet díjának 100
%-árajogosult.

(2) A bérletröl a Polgármesteri Hivatal nevére számlát kell kémi, és azt a bérletszelvénnyel
együtt le kell adni a kifizetési kérelem benyújtásával együtt, tárgyhónapot követően.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre engedélyezheti, hogy a köztisztviselő a
munkahelyére közigazgatási határon kívülröl saját gépjárműveljárjon.

(4) A saját gépjánnűvel történő munkába járás elszámolásnak alapja a lakóhely és a
munkahely közötti közúti távolság kétszerese és a munkában töltött munkanapok
szorzata.

(5) A saját gépjárművel történő mmikába járás esetén a térítés kilométerekénti összege
megegyezik a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentesen adható
kilométerekénti maximális összeggel.

Költségtérítés

5.§

(1) A munkáltató jogkör gyakorlója szükség esetén a saját gépjármű hivatali célra történö
igénybevételét engedélyezheti.



(2) A saját célú gépjármű hivatali célra történő igénybevétele esetén kiküldetési
rendelvényt kell az elszámoláshoz mellékelni.

(3) A kiküldetési rendelvényen pontosan fel kell tűntetni az igénybevétel célját, valamint a
megtett kilométerek számát.

(4) Saját célú gépjánnű igénybevételének engedélyezése esetén a költségtérítés a
mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint történik.

(5) A köztisztviselő munkavégzése során felmerült indokolt költségeit (saját gépjármű
használatát ide nem értve) kérelmére meg kell téríteni.

(6) A költségtérítési kérelemhez a költségeket igazoló jegyeket, nyugtákat csatolni kell,
melyet a munkáltatói jogkör gyakorlója igazol.

(7) A köztisztviselő tulajdonát képezö, és a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszköz
igénybevételéért a munkáltatói jogkör gyakoriójának engedélye, és az az alapján
kötendő megállapodás szerint térítési díj fizefhető.

Temetési segély

6.§

(1) Halála esetén a köztisztviselöt a munkáltatói j ogkör gyakorlój a a közszolgálat halottj ává
nyilváníthatja.

(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított köztisztviselö illő eltemettetésének költségei
megtérítésre kerülnek családja részére.

(3) A köztisztviselö közeli hozzátartozója halála esetén, amennyiben a temetési költségek
ésjövedelmi helyzete indokolttá teszi, kérelmére temetési segélyben részesíthetö.

(4) A temetési segély maximális összege 100 ezer forint.

(5) A temetési segély összegét és kifizetését a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi.

(6) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozó halotti
anyakönyvi bizonyítványának másolatát.

Képzés, továbbképzés, nyelvtanulás támogatása

7.§

(1) A köztisztviselő munkájához szükséges képzésen, illetve továbbképzésen vehet részt



(2) A képzés, továbbképzés költségeit a Polgánnesteri Hivatal viseli, és a részvételt a
munkáltatóijogkör gyakorlója engedélyezi.

(3) Az iskolarendszerű képzésen történő részvétel csak tanulmányi szerződés kötése estén
engedélyezhetö.

(4) A tanulmányi szerződésben elő kel ími a tanulmányok befejezést követöen a
munkáltatónál eltöltendö idötartamot, mely legalább a képzés idötartamával kell, hogy
megegyezzen.

(5) A tanulmányi szerződésre a közszolgálati tiszfrviselőkről szóló 2011. évi CXCDÍ
törvény szabályait kell alkalmazni.

(6) A köztisztviselő az uniós nyelvek esetében nyelvtanulási támogatásban részesíthetö.

(7) A nyelvtanulási támogatás ügyében a rendelkezésre álló források alapján a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt, és annak részleteit megállapodásban kell rögzíteni.

(8) Nyelvtanulási támogatás igénybevétele estén a köztisztviselőnek legalább egy évi
szolgálati jogviszony fenntartását kell vállalnia.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

9.§

(1) E rendelet alapján a határozatlan idöre kinevezett dolgozó, aki legalább egyéves
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik lakásépítési, lakásvásárlási, korszerűsítési
támogatásként - a lakascélú számla vezetésével megbízott pénzintézet, vagy a Magyar
Allamkincstár útján - kamatmentes lakáscélú kölcsönben részesíthetö a következö feltételek
együttes fennállása esetén:

a) a vásárolni, építeni, bővíteni, korszerűsíteni kívánt lakás nagysága eléri és nem haladja
meg - a lakáscélú támogatásokról szóló külön jogszabályban meghatározott
méltányolható lakásigény mértékét,

b) a kölcsönnel vásárolt, épített, bövített lakástulajdon megszerzésével, a tulajdonában álló
lakás korszerűsítésével saját maga lakáshelyzetét rendezi,

c) vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra mas szervtől (pl. pénzintézet,
önkormányzat, házastárs munkáltatója) igénybe vett anyagi eszközöket és a kölcsön
összegét a vételár kiegyenlítésére, illetve az építkezés költségének finanszírozására
használjafel,

d) hozzájáml ahhoz, hogy az ingatlanra a kölcsönt nyújtó - Pilisborosjenő Község
Onkormányzata - javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-
nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön
bejegyzésre.

e) vállalja, hogy a támogatás telfes körű visszafizetésigjogviszonyát nem szünteti meg.



f) Amennyíben a jogviszonyát az e. ) pontban rögzített időpont előtt megszünteti, az addig
még vissza nem fizetett támogatás összege után a tőkét és azon felül a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfelelő összegü kamatot kell megfizetni.

(2) A lakáscélú munkáltatói támogatás mértékénekfelső határa:
a) lakásvásárlás, családi ház vásárlás, építés esetén 3. 000 eFt
b) családi ház bővítése, tetőtér-beépítés, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő

átalakítása esetén 2. 000 eFt

c) munkavállaló tulajdonában lévő lakás, családi ház korszerűsítéséhez 1. 500 eFt

(3) A lakáscélú munkáltatói támogatás mértékét a (2) pontban rögzített felső határ
figyelembevételével a munkáltató állapítja meg. A támogatást annak felvételét követő
hónaptól kezdődően havonta, munkáltatói döntés föggvényében 5-10 év alatt kell az
önkormányzat számlájára, apénzintézet vagy a M'agyar Allamkincstár útján visszafizetni.

(4) A lakáscélú munkáltatóí támogatás folyósító pénzintézet vagy a Afagyar Allamkincstár által
felszámított kezelési költség a támogatásban részesített dolgozót terheli.

III. fejezet

Záró rendelkezések

8.§

(1) Ez a rendelet 2023. február 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után
indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztviselök szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló
5/2017. (III. 3.) számú rendelet hatályát veszti.

(3) E rendeletben meghatározott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos részletes
szabályok a közszolgálati szabályzatban kerülnek megállapításra.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

jegyzö

Záradék

Jelen rendelet kihirdetése 2023. február .... napján megtörtént.

Dr. Horti István

jegyző


