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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|tás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Nemzetgazdasáęi Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivata|ok munkaügyi központjai és a
járásilkeľĺileti hivatalok munkaügyi kirendeltségei megvalósításával ,'A nyári diákmunkď'
elnevezéssel központi munkaeró-piaci pľogramot indít.

A pľogram keretében az önkormányzatok, ĺinkormányzati fenntartású alapfeladat e||áLtáLsźLt szolgáló
intézĺlények lehetnek a tĺĺmogatott munkaadók, akik legkorábban 2015. július l-jétől legfeljebb 2
hónap időtaľtamra nappali tagozatos tanu|ói jogviszonyban lévő |6 és 25 év közötti fiatalokat
foglalkoztathatnak munkaviszony keľetében, teljes vagy részmunkaidőben, bérköltség támogaĹással.
Egyéb, a foglalkozatáshoz kapcsolódó kĺiltség, kültjnösen a fog|a|koztathatósági vizsgźúat e pľogram
keľetében nem számolható el.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

. nappali tagozaton tanuló diákok,

t a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évné|, de a program befejezésekoľ sem töltik még
be a25. életévüket,

. kłjzvetitést kérőként kérték nyilvántartasba vételiiket,

. foglalkoztatásra irányuló, vary vállalkozásijogviszonnya| nem ľendelkeznek.

A program biztosítja az önkormányzatok'ná| és a 100 oÁ-ban önkormányzati fenntartĺású alapfeladat
e||źńásźft szolgźúő intéznényekben a nyétri szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő
munkaerőigényeket, továtbbá a diĺákmunka tátmogatźtsával már diákkorban elő kívánja segíteni a
fiatalok munkához jutását és ezze| a korai munkatapaszta|atme||ett a jövedelemszerzés lehetőségét is.
A munka révén szetzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocia|izáciős folyamatot is.

A pľogľam, szolgáltatĺási és bérköltségtźmogatátsi elemet tarta|maz. A kerületi munkaügyi kirendeltség
a közvetítést kéľőként nyilvántarüásba vett diákok szźtmáta általános és a helyi sajátosságokľa is kitérő
munkaeľő-piaci információt nyujt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények a|apján munkaerő
közvetítést végez, majd bérköltség tamogatást nyujt a foglalkoztatźstvái|a|ő munkaadó sztlmtra.

A diákok programba töľténő belépése a lakóhely/tanózkodási hely szerinti Kerü|eti Hivatal
Munkaügyi Kirendeltségén kereszttil töľténik.

A tźtmogatáts igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét mege|ozóen a VIII.
Kerületi Munkaiigyi Kirendeltségen munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benýjtania a
munkaadónak. A támogatás odaítélése esetén a munkaadó és a munkaügyi kiľendeltség hatósági
szerződést köt. A hatósági szerzodés megkötését követően a munkaiigyi kirendeltség kiközvetíti a
program célcsopoľtjábatartoző ťlata|t, akivel afog|alkoztatást vállaló munkaadó munkaszerződést köt.



A programban a diákok csak a Munka Torvénykönyve hatáIya a|á tartoző munkaviszonyban
fogtalkoztathatőak, ennek megfelelően támogatás az önkoľmányzatok, önkormányzati fenntartású
intézmények számáracsak a munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nýjtható.

A program keretében legalább 1 hónap, legfeljebb f hőnap időtaľtamra, maximum napi 6 óľás

foglalkoztatás támogatható. A tźmogatźls méľtéke a bruttó munkabér |00%-ig terjedhet, de

szakképzettséget igénylő munkakör esetében a havi 91.500 Ft/főlhő, szaVképzetĺséget nem igénylő
munkakör esetében pedig a 78.750 Ftlťoĺhő összeget nem haladhatja meg. A napi 6 őránáů rövidebb
munkaidőben történő fog|alkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Az elozóek a|apjźn, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson' ŻVon

érintett foglalkoztatók (elsósorban a helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják éľvényesíteni a
Munkahelyvédelmi Akcióterv źLllta| biztosított adókedvezményft, a program a felmeriilő szociális
hozzájźn|źlsi adó tényleges összegét is bizosítja.

tr. A beteľjesztés indoka

A ,Nyári diákmunkď' elnevezésíi munkaeľő-piaci programban való részvétel feltétele a
munkaeľőigény meghattrozäsa, valamint a megfeĺelő személyek tekintetében atámogatási szerződés
a|áirźsa, a program utólagos ťĺnanszírozÁsú _ a k<iltség megelőlegezéséhez fedezet biztosítĺása
szükséges. A Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti és MÍĺködési Szabályairól szóló 3612014.
(XI.06.) önkormányzati ľendelet a 7. me||éklet 1.4.6. pontja a|apjźn önkormányzati érdekből,
rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képvise|ő-testiilet összes nem kizárólagos _ źúruhź.zhatő _

hatrískörét.

Az előteľjesztés sürgősségének megfárgya|áĺsát az indokolja, hogy a Munkaüryi Központ 2015. június

25-én adott tź|ékoztatást a Józsefuárosi onkormányzat intézményei részére rendelkezésre álló
keretösszegről, valamint afog|a|konatźts kezdő időpontja 2015. július 1. napja.

m. A diinÚés célja' pénzĺigyi hatása

A tźlmogatźts vissza nem térítendő, mely havonta a tárgyhőt követően benyújtott elszamolási
dokumentumok a|apján utólag kerül kifizetésre. A progľam forrása a Budapest Főváľos
Kormányhivatala Munkaĺigyi Közpon t részére meghatározott ĺisszeg.

A Munkaügyi Kiizpont 2015. június 25-én adott tajékoztatźsa szerint a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
intézményei részére rendelkezésre álló keľetösszeg 3.957.000 Ft, amely fedezi a bér, valamint a

munkáltatóáůtal.ťlzetendőszociálishozzájátru|ásiadóösszegét.

A nyári diákmunka programban való részvétel feltétele a bérktiltségek előfinanszírozásźnak
bizosítása, valamint a költségvetési intézmények Képviselő-testĺi|et általi felhata|mazása a munkaügyi
központ felé benyujüásra kerülő fog|a|koztatási kéľelmek a|túrtsatekintetében.

Az e|őzetes igényfelmérés alapján az intézmények közötti |étszám eloszlás az a|źbbiak szerint a|akul.

Az intézmények és a Polgármesteľi Hivatal _ a rendelkezésre álló keret erejéig _ a legnagyobb

számban kíván munkalehetőséget nyujtani a jelentkező fiatalok szźlmźra, ezért a végleges létszámok a

beérkező önéletrajzok, végzetĺségek, valamint a diákok által vállalt munkavégzési időszakok
ismeretében alakulnak ki a progľamban résztvevő intézmények vezetőinek egyeztetése a|apján.

Diákmunka igény 2015.

Intézménv véezettség fő munka ielleee
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Osszesen: f6

A program utólagos ťlnanszírozÁssal a foglalkoztatÁs bérköltségének l00 %o-áúfedezi. Tekintettel arra,
hogy atámogatás időtaľtama legfeljebb 2hőnap lehet,2015. július 01. napjától a rendelkezésre álló
keret felhasznáůásáig, de legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáńg terjedő időszakban, a bérköltség
megelőlegezése legfe|jebb ezen két hónap tekintetében szükséges, me|y az elszámolás során
megtérítésre keľül.

Cafetéria, illetve egyéb juttatás a programban résztvevőket nem illeti meg. Az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yeg7ĺenlőség előmozdításźről sző|ő 2003. évi CXXV. törvény 22. s Q) bekezdés a) pontja
alapján nem jelenti az egyen|ő bánásmód követelményének megséľtését a munka jellege vagy
természete a|apjźn indokolt, az alka|mazÁsnál sámba vehető minden lényeges és jogszenĺ feltételre
alapított arányos megkiilönböztetés.

A programban való részvétel érdekében, javasolom az átmenetileg szabad pénzeszközgk terhére a
diákmunka költségeinek megelőlegezését.

w. Jogszabályiköľnyezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testtilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályairól szóló
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. pontján alapul.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének 612015. (II'20)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 13.$ (l) bekezdése a|apjźn az onkormźnyzat
nevében a polgármesteľ és a költségvetési szerv vezetője képviselő-testiileti döntés nélkül csak olyan
pźiyźlzatot nyujthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapÍtó okiratában meg!rutáľozott közfeladat és
szakmai alaptevékenység ellátĺásra irĺányul, költségvetési éven tuli tartós kötelezettségvállalással nem
jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

Kéľemazaliźtbbihatározati javaslatelfogadását.

IJatározati javas|at

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szeľvezeti és Mĺĺködési
Szabályairó| szó|ó 36/2014. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet a 7. melléklet I.4.6. pontja a|apjźtn űgy
dönt, hogy:

1. a ,'Nyári diákmunka '' elnevezésű központi munkaerő-piaci programban való részvételre irányuló
kérelmek benyujtását támogatja" ennek érdekében felkéľi a jegĺzőt, a Jőzsefvźrosi Szociális
Szo|gáůtató és Gyeľmekjóléti Központ és a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék iĺtézményvezetőjét,
mint foglalkoztatőt a kérelem benýjtásara a ''Nyári diákmunka'' központi program keretében
nyujtott bérköltség támogatás elnyeréséhez, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztat äsi szerzódések megkötéséľe.

Fe lelő s : j egyző, kö ltsé gvetés i szeľvek intezményv ezetői
Hatĺłľidő: 20l5. június 29.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása éľdekében engedé|yezi a programban ľésztvevő költségvetési
szeľveknet hogy az éves költségvetési előirĺányzatuk terhére e|o|egezze meg a nyári diákmunka
költségeitapźilyź.z:atipénzeszköz jőváírásźig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hat.áľidő: 20 l5. június 29.



3. a diákmunka költségeit a költségvetési szervek az átmeneti|eg kötelezettségvállalással nem terhelt
szabadmarađvttnyainakterhéree|ő|egezzékmeg.

Felelős: jegyző, k<iltségvetési szervek íntézményvezetői
Határidő: 20t5. június 29.

A döntés végrehajŁását végző szervezeti egység legyzói Kabinet Szemé|yügyi Iroda,
Ügyosztály, Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont' a Józsefuáľosi
Bölcsődék intézmény

A lakosság széIes köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészffiének javaslata a
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l 5. június 26.

Pénzügyi
Egyesített

közzététe|

{t!*ÄL
Danada-Ri

Jegyzo I/Ą_
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