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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

?) i.lszámú előterjesztés 

a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről 
szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetközi 
kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. alcímének újraszabályozása azért indokolt, 
mert az ideiglenes külföldi kiküldetés központi szabályozása megszűnt az önkormányzati 
szférában. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külfóldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) személyi hatálya nem terjed ki a 
köztisztviselőkre, illetve sem a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, sem a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nem tartalmaz kiküldetésre vonatkozó 
rendelkezést. A módosítás során az R. kiegészül a napidíj méctékére vonatkozó 
rendelkezésekkel, ugyanakkor az ideiglenes külföldi kiküldetés végrehajtásával kapcsolatos 
részletszabályok kikerülnek az R.-ből figyelemmel arra, hogy a kiküldetés a munkáltatói jog 
körébe tartozó intézkedés, így annak végrehajtási szabályait a munkáltató szabályzatban 
határozhatja meg. 

A kiküldöttek köre kiegészül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság vezetőjével és munkavállalójával, akik a nemzetközi kapcsolataik során közvetve 
szintén az Önkormányzatot képviselik, illetve annak érdekébenjárnak el. 

A polgármester a kiküldetés megvalósulásáról szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet, erről 
előterjesztést nem kell készíteni. 

Az Önkormányzat kiterjedt nemzetközi kapcsolataira tekintettel indokolt a külfóldi tartózkodás 
időtartamára a napidíj szabályozása, amelynek a mértékét a Korm. rendeletben foglaltak szerint 
tartalmazza a módosítás. Ugyancsak innen került átvételre a térítésmentes étkezésre, illetve a 
töredéknapra vonatkozó csökkentés mértéke. A napi 40 euró a gyakorlatban megfelelő módon 
biztosítja az étkezési költségek fedezetét 

A napidíjjal kapcsolatban kikerült az R.-ből az adó- és járulékfizetési kötelezettségre utalás, 
ami a személyi jövedelemadóról szóló törvényből következik. 

A dologi költségekkel kapcsolatban az R.-ben elegendő annak szabályozása, hogy azokat 
számla ellenében lehet elszámolni, illetve megtéríteni. Az utazási előleg felvételével és 
elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a munkáltató belső szabályzatban határozza 
meg. 

II. Hatásvizsgálat 

Az R. módosításával az ideiglenes külfóldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmilag 
a központi szabályozással összhangban alakítjuk ki, amely megfelelően szolgálja a kiküldetések 
gyakorlati megvalósítását. 



III. A végrehajtás feltételei 

A módosító javaslatnak költségvonzata nincs, az ideiglenes külfóldi kiküldetés költségeit a 
költségvetési szervek és a gazdasági társaságok a költségvetésük terhére biztosítják. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés 
rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Budapest, 2016. június" ft. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külióldi kiküldetés rendjéről 
szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetközi 
kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) 
önkormányzati rendelete 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. Az ideiglenes külfóldi kiküldetés 

7.§ 

(l) Ideiglenes külföldi kiküldetést (a továbbiakban: kiküldetés) a polgármester, az 
alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és munkavállalója, az 
Önkormányzat intézményének vezetője és közalkalmazottja, valamint az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője és munkavállalója (a továbbiakban 
együtt: kiküldött) teljesíthet, aki képviseli az Önkormányzatot, illetve eljár annak érdekében a 
nemzetközi kapcsolattartás során. 

(2) A kiküldetést a munkáltató, illetve az egyéb munkáltatói jog gyakorlója rendeli el. 
(3) A polgármester az általa, a jegyző, az Önkormányzat intézményének vezetője, valamint 

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője által elrendelt 
kiküldetés megvalósulásáról a Képviselő-testületet - annak soron következő ülésén - szóban 
tájékoztatja. 

(4) A kiküldött a feladatait mindenkor a kiküldetési cél és a takarékossági szempontok 
együttes figyelembevételével köteles ellátni. 

8.§ 

A kiküldetéssel kapcsolatos feladatok összehangolását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

9.§ 

(l) A kiküldött napidíja naptári naponként 40 euró. 
(2) Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt térítésmentes élelmezésben részesül, az adott 

naptári napra jutó napidíját díjtalan reggeli esetén l 0%-kal, díjtalan ebéd, illetve vacsora esetén 
étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell. 

(3) A kiküldötlet arra a napra, amelyen a külfóldön töltött idő eléri a nyolc órát, a teljes napidíj, 
arra a napra, amelyen a külföldön töltött idő eléri a négy órát, de kevesebb mint nyolc óra, a 
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napidíj 50%-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy óránál rövidebb, a kiküldötlet nem 
illeti meg napidíj. 

10.§ 

Az utazással kapcsolatos dologi költségeket számla alapján lehet elszámolni, illetve 
megtéríteni.". 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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ÁLTALÁNOSINDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetközi 
kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. alcímének újraszabályozása azért indokolt, 
mert az ideiglenes külföldi kiküldetés központi szabályozása megszűnt az önkormányzati 
szférában. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) személyi hatálya nem terjed ki a 
köztisztviselőkre, illetve sem a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, sem a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nem tartalmaz kiküldetésre vonatkozó 
rendelkezést. A módosítás során az R. kiegészül a napidíj mértékére vonatkozó 
rendelkezésekkel, ugyanakkor az ideiglenes külföldi kiküldetés végrehajtásával kapcsolatos 
részletszabályok kikerülnek az R.-ből figyelemmel arra, hogy a kiküldetésa munkáltatói jog 
körébe tartozó intézkedés, így annak végrehajtási szabályait a munkáltató szabályzatban 
határozhatja meg. 

RÉSZLETESINDOKOLÁS 

l. § A kiküldöttek köre kiegészül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság vezetőjével és munkavállalójával, akik a nemzetközi kapcsolataik során közvetve 
szintén az Önkormányzatot képviselik, illetve annak érdekében járnak el. 

A polgármester a kiküldetés megvalósulásáról szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet, erről 
előterjesztést nem kell készíteni. 

Az Önkormányzat kiterjedt nemzetközi kapcsolataira tekintettel indokolt a külföldi tartózkodás 
időtartamára a napidíj szabályozása, amelynek a mértékét a Korm. rendeletben foglaltak szerint 
tartalmazza a módosítás. Ugyancsak innen került átvételre a térítésmentes étkezésre, illetve a 
töredéknapra vonatkozó csökkentés mértéke. A napi 40 euró a gyakorlatban megfelelő módon 
biztosítja az étkezési költségek fedezetét 

A napidíjjal kapcsolatban kikerült az R.-ből az adó- és járulékfizetési kötelezettségre utalás, 
ami a személyi jövedelemadóról szóló törvényből következik. 

A dologi költségekkel kapcsolatban az R.-ben elegendő annak szabályozása, hogy azokat 
számla ellenében lehet elszámolni, illetve megtéríteni. Az utazási előleg felvételével és 
elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a munkáltató belső szabályzatban határozza 
meg. 
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