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A jelen Szabályzatot Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….. -i rendes ülésén
meghozott …… normatív önkormányzati határozatával fogadta el, hagyta jóvá.
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Pilis Város Önkormányzatának Szabályzata
a Közalkalmazottak részére nyújtandó
albérleti hozzájárulásról
1. Ezen szabályzat az 1. számú mellékletben meghatározott munkakör(ök)ben dolgozó
közalkalmazottak albérleti hozzájárulását szabályozza.
2. Az albérletben, más tulajdonában álló lakásban, vagy kereskedelmi szálláshelyen
életvitelszerűen, ideiglenes jelleggel lakó közalkalmazottak albérleti hozzájárulásban
részesíthetők, feltéve hogy Pilis területén nem rendelkezik önálló lakóingatlan tulajdonjogával
és munkaviszony létesítését megelőző lakóhelye vagy tartózkodási helye Pilis településétől 80
km-nél messzebb volt található.
3. Az albérleti hozzájárulást legfeljebb 1 évi időtartamra lehet megállapítani, mely legfeljebb 1
évi időtartammal többszörösen meghosszabbítható. Amennyiben a közalkalmazott
munkaviszonya megszűnik, úgy a munkaviszony megszűnése időpontjáig terjedő időtartamra
jár az albérleti hozzájárulás, az azt meghaladó időtartamra előre megfizetett hozzájárulást a
közalkalmazottnak vissza kell fizetnie, vagy azzal el kell számolnia a munkaviszony
megszűnésével egyidejűleg.
4. A közalkalmazott szülési szabadság, keresőképtelen betegség és fizetett szabadság idejére is
jogosult albérleti hozzájárulásra.
5. Az albérleti hozzájárulásban részesülő közalkalmazott haladéktalanul köteles bejelenteni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha az albérleti hozzájárulás megállapításakor figyelembe
vett valamely tényben, vagy körülményben változás áll be, különös tekintettel az albérleti
szerződés megszűnésére, esetlegesen más albérletbe költözésre. Ide tartozik továbbá az albérleti
díj bérleti szerződés szerinti módosításának esete is.
A bejelentési kötelezettség közalkalmazottnak felróható okból történő elmulasztása esetén,
valamint akkor, ha az albérleti díj hozzájárulás iránti kérelmében valótlan tényt állított, valótlan
adatot szolgáltatott, a közalkalmazott köteles a részére kifizetett albérleti hozzájárulást a Ptk.
6:47 §-ának (2) és (4) bekezdésében meghatározott kamattal növelten egy összegben
visszafizetni.
6. Az albérleti díj hozzájárulás mértékét a munkáltató vagy az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlásával megbízott, egyösszegű bruttó mértékben állapítja meg, mely tartalmazza a
hozzájárulással támogatott közalkalmazott által fizetendő közterheket is. Az albérleti
hozzájárulás összegét a munkáltató a munkavállaló munkabérével egyidejűleg tárgy hóban
folyósítja.
A bérleti szerződésben foglalt kaució megfizetéséhez albérleti hozzájárulás nem adható.
7. Az albérleti díj hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az albérleti díj
mértékét igazoló okirat másolatát.
Jelen szabályzat 2020. október 1. napján lép hatályba.
Pilis, 2020. szeptember 24.
Készítette:

…………………….
Hajnal Csilla
polgármester
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1.sz. melléklet
Albérleti hozzájárulásra jogosító munkakörök
-

Területi védőnői szolgálat munkatársai
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