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Yáľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźlrozati iavas|at abizottsźĘ szźlmáĺa: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

a) ov odók enge délyezett állĺishetyet
A Képviselő-testÍilet a 386120|2. (XI.08.) szźtmtĺ határozat 22. pontjában felkéľte a polgar-
mesteľt, hogy a 20l3l20l4. nevelési évi óvodai csoportszámok meghatátozását kĺlvetően te-
gyenjavas|atot az óvodai peđagógus és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő koza|-
ka|mazotti álláshelyek mó do s ítására

A Képviselő-testiilet vgyanezęn határozattnak 20, pontjával módosította az ővodák egyéb
(gazdasági, technikai) és engedéIyezett koza|ka|mazotti álláshelyeit 2013. januáľ I-tó| az
alábbiakban részletezettek szerint:
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intézméĺy
gazđasági, te chni kai, műszaki,

kisesítő álláshelv
Engedélyezett állás-

helv

fĺrf .rf .31 2013.01.01 vá|tozás f0I2.rf .31 2013.01.01

Gyeľek-Virág Napközi otthonos ovoda 2 I -1 3I 30
Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda 1,5 1 -0,5 20,5 20
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 1,5 -0,5 18 17,5

Napsugár Napközi otthonos ovoda 2 t -l I7 t6
Koszorú Napközi otthonos ovoda 2 1 -l T7 t6
Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 2 I -1 1,7 16

Mesepalota Napközi otthonos ovoda 1,5 I -0,5 20,5 20
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda 9,5 I -8,5 30,25 21,75
Pitypang Napközi otthonos ovoda )5 1 1,5 17,5 t6
Szivárvány Napközi otthonos ovoda ))5 I -1,25 28,5 27,25
Szźaszor szép Napközi otthonos ovoda 2 1 -l 24,25 23,25
Napraforgó Napközi otthonos ovoda ĄL 1 -t 18,5 17,5
Katica Bölcsőde és Napkozi otthonos
óvoda

nL I -1 26,5 fSrs

osszesen 32,75 13 -19,75 286.5 266,75

Az óvodai álláshelyek módosítását a Jozsęfvźrosi Intézményműkĺidtető Központ (JIK) létre-
hozásaindokolta, mert a gazdasági, technikai, műszaki és kisegítő dolgozók a JIK-be kerültek
át.

b) i szirózs ą Gondozó Szol gálat enge délyezett óĺl áshelyei
A Képviselő-testiilet a2I1l20I2. (VI.21.) szánthatźtrozatćnak 5. pontjában a Szolgálat enge-
dé|yezett|étszźtmát - 20If . augusztus- l-től - 89 álláshelyben hatáľońameg.

II.Indokolás
A Magyaľ Közlĺlny 2013. évi 116. szźlmában megjelent az o|<tatás szabá|yozásaľa vonatkozó
egyes tcĺrvények móđosításáról szóló 2013. évi CXXIX. tĺirvény (2013. július 5-én), mely
módosította aköznevelésről szőIő 20|1. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 1. és 2. mel-
lékletét. NevelésĹoktatásszeľvezési szempontból egyik jelentős rendęlkęzése a nevelő-és ok-
tatómunkát közvetlenül segítő a|ka|mazottak (NoS) ťlnanszirozott létszámanak - Nkt. 2. mel-
léklet szeľinti - vá|tozása' mely 2013. szeptembeľ 2-tő| |ép hatá|yba. A vá|tozás miatt a fenn-
taľtónak felül kell vizsgáInia az engedé|yezett álláshelyeket, hogy azok a jogszabá|yi e|őirźr
soknak megfeleljenek.

III. Tényállás
a) onkormáĄlz atunk.fenntart ás áb an műkt dő napko zi o tthono s óv o dák
- A neveĺő munkát konetlenül segítő alkalmazottalcra vonatkozó vóltozások
AZ Nkt. 2013. szeptember 2-tő| az óvodfüban az alábbi munkaköľöket, illetve az azok<hoz

ő dő |étszámokat hatźł ozza
Munkakär Meghatáľozott|étszám

óvodatitkaľ óvodánként l (ahol eléri a gyermeklét-
szárrla l00 főt)

dajkavagy helyette gondozónő és taka-
rító esyiitt

csopoľtonként 1

pedaeógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1

szakorvos ; kizárólag'S1ŕ1-s gyermeke-
ket nevelő óvodában*

250 gyermekenként 0,5

pszichopedaqógus fenntartó dantésétől fĹiss
*: nincs ilyen óvodánk



- Az óv o dap e da gó gu s o k l é t s z óm ának me ghat ór o z ó s ą
Kerületiinkben az elmúlt tit évben 66 óvodai csoport indításrĺľa volt lehetőség, ezért az ővoda-
pedagógusok létszáma nem vá|tozott,létszámelvonás jelenleg sem indokolt. Az engedéLyezett
Iétszźm kialakításának szempontjából további meghatáĺoző tényezo a fejlesztőpedagógusi
státuszok <inként vá||a|t feladatként történő biztosítása 20|3. szeptembeľ 1-jétő1. A fejlesztő
pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszeľĹĺ gyógy-
pedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti
konccpcióit, a szcmólyisóg ćs az érte|mí fejlődés életkoľi és individuális jellerrrzőit. Jĺír1asak a
prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak a|ka|mazásźtbaĺ, az óvodai csopoľt-
ban és egyéni fejlesztési foľmában.

- Vezetők létszáma
2013. szeptember l-jétől az Nkt. 1. melléklete éľtelmében az ővođavezetó-helyettesek |étszá-
manak meghatáĺozástnźů nem veszi Íigyelembe az ővodai telephelyek számát, hanem azokat
azíntézmény gyermeklétszámálhoz (51-200 gyeľmekĺe 1 helyettessel számol) igazítja. Fentiek
alapjźn a jĺivőben az ővodáínkban napi szinten nem lenne minden telephelyen ővodavezetó-
helyettes, mely a feladatellátásban zavart okozhat. Annak érdekében, hogy a mindeddig jól
funkcionálő vęzętői struktura |étsztlmvá|tozásból adódó módosulása ĺe okozzon gondot a
szakmai munka szervezése soľán, javaslom., hogy továbbra is biztosítsuk ĺjnként vállalt fela-
datként a Sziváľvźny és a Gyerek-Virág ovodákban a plusz 1-1 óvodavezető-helyettest (a
jogszabá|yban meghataľozott kötelezó egyen felül, mindkét óvoda két helyen mfüödik).

b) Az iszirózsa Gondozó Szolgálat
A Józsefuarosi Kcizeľület-felügyelet üzembentaľtói jog átrĺłházásáva| gépjáľművet adott át a
Szolgálatnak 2013. május Zf-én.
A gépjĺírmú teljes könĺ kihasznáLásához (ellátottak szá||itása, idős péntek) egy gépkocsi veze-
tői álláshely biztosítása sziikséges 2013. augusztus l-jétől.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet hatásköľe a Magyarország he|yi önkoľmanyzatafuő| sző|ő 20|1. évi
CL)o(Xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 10. és 11. pontjában, a 4|. $ (3) bekezdése, 111. $ (2)
bekezdése, valamint az źůIamhánartásról sző|ő 2011. évi CXCV. ttirvény 23. s Q) bekezdés
a) pontja és a43. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott|étszámánakmeghatározásá-
ra az Nkt. 2013. szeptembeľ }z-anhatźl|ybalépó 2. melléklete ad lehetőséget.

V. Dłintés tarta|mánzk ľészletes ĺsmeľtetése
a) óvodai álĺłźshelyek bemutatása

Az előteqesztés III. pontjában felsorolt indokok a|apjánjavaslom a Képviselő-testiilętnek,
hogy a feladat-ellátás szakmai szempontjait előtérbe he|yezve, továbbá az ővodavezetők ja-
vaslatának figyelembevételével, a színvonalas nevelőmunka további biztosítása éľdekében a
fenntartásunkban mfüĺjdő óvodák engeđéIyezett álláshelyeinek szźtmát 2013. szeptembeľ 1-
jétől,azalábbítáb|ázatbanrészletezefrekszerinthatźrozza:
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A negatív álláshely változással érintett dajkak egy ľészének foglalkoztatźsa (munkavállaló
nyíIatkozatźxaI) a képesítésfüet figyelembe véve takaľítói vagy konyhai do|gozői álláshelye-
ken valószínűleg megoldható más önkormányzatiintézményben (p1. JIK, JCSGYK, oszitőzsa
Gondozó Szolgálat) ún. tires álláshelyeken, ezértjavasolom, hogy a dajkak további ĺinkoľ-
mźnyzatí foglalkoztatása érdekébęn a polgáľmester egyeztessen valamennyi ĺinkormźnyzati
fenntartású intézméĺy v ezetój év el a betö lthető ál l áshely ek szźmáĺ őI.

b) iszirózsa Gondozó Szolgólat

Az iriézmény tészéte átadott gépkocsi biztonságos parkolása azEzistfenyő Gondozóházban
oldható meg, ezért az á||áshe|yek szźlma ebben az íntézményben módosul (15-ről); 16 á||ás-
helyre váLtozik (a Szolgálat jelenlegi engeđé|yezętt|étszźlma 89, mely 2013. augusztus l-től
90 álláshelyre módosul).

vI. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a nevelési-oktatási és a szociális intézményeinkben a szolgáltatások
színvonalának fenntartása a jövőben is biztosított legyen.

a) óvodfü |étszźmváItozásánakköltségigénye (bér 3 hónapľa, cafęteria 4 hónapra) Ft-ban

Iĺtézmény

Személyi
juttatás:

béľ és pót-
1ékok

Személyi
juttatás:
cafeteria,

EHO Szoc.hozzj.
adő

dologi
SZJA osszesen

Gyeľek-Virág Napkĺizi
Otthonos Ovoda

0 0 0 0 0 0

Kincskereső Napkozi
Otthonos Ovoda

0 0 0 0 0 0

Várunk RádNapközi
Offhonos Ovoda

-342 000 -42990 1 r62 -92 340 -8 185 -49f 677

Napsugár Napkĺizi ott-
honos Ovoda

171 000 21 495 3 581 46 r70 4 093 246 339

Koszorú Napközi ott-
honos Ovoda

17l 000 21 495 3 581 46 170 4 093 246 339

Hétszínviľág Napközi
Otthonos Ovoda

171 000 21 495 3 581 46 r70 4 093 246339

Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda 0 0 0 0 0 0

TA-TI-KA.Napkozi
Otthonos Ovoda

-8s s00 -10 748 -r 790 -23 08s -2 047 -123 170

Pitypang Napközi ott-
honos Ovoda 171 000 21 495 3 s81 46 r70 4 093 246339

Szivárvány. Napk<izi
Otthonos Ovoda

-427 500 -53 738 -8 953 -115 425 -r0 230 -61,5 846

Szźnszorszép Napközi
Otthonos Ovoda

-85 500 -r0 748 -r 790 -23 085 -2 047 -123 170

Napraforgó Napközi
Otthonos Ovoda

-342 000 -42 990 -7 162 -92 340 -8 185 -492 677

Katica Bölcsőde és
Napközi otthonos óvo-
da

- 513 000 - 64 485 -r0 743 -138 510 -12278 -739 0L6

Mindösszesen: 1 601201



Magyaľország2013. évi központi koltségvetéséről szőIő 2012. évi CCIV. törvény aIapján az
áIIam az ővodapedagógusok és a nevelő-olĺ:tatómunkát kozvetlenĹil segítők át|agbér alapú
támogatásával jarul hozzá az önkoľmźnyzatok kötelező óvodai feladatellátásanak finanszíro-
zásához. Az óvodapedagógusok bérét és szociális hozzźtjźtrulási adóját státuszonként, évi brut-
tő2.832.000.-, a segítőkét7.632.000.-Ft-ta1 támogatja.Ezentű| - a gyermeklétsztmon alapuló
54.000 Ftlfolév - óvodaműkcidtetési tiĺmogatást nyújt, amely a közvetlen szakmai feladatellá-
táshoz nem kapcsolódó, technikai álláshelyek ťĺnaĺszírozźstlhoz is felhasználható.

Az Nkt. 88. $ (1) bekezdésében foglaltak éĺtelmében a köznevelés rendszeľének mfüĺidéséhez
szfüséges fedezetet az á'|Iamí költségvetés szerinti támogatás mellett a fenntaľtó hozzájáru|ása
és az iĺtézmény bevételei biztosítják. A fenntaľtó saját fonásból köteles gondoskodni az źitala
engedélyezett többletszo|gěitatások és az ahhoz sziikséges ttjbbletlétszĺímok fedezetéről.

Az intézmények 2013. évi költségvetésben a l59 óvodapedagógus és a 15 vezető-helyettes
illetménye biztosított, melyben a 13 fejlesztőpedagógusi, valamint 1 fő logopédusi létsziím is
tervezésre került. A jogszabtĺlyi előírás szerinti 4,75 áI|áshely-elvonás (költségvetés szem-
pontjából csak 3,25 álláshely a Tá-tí-ka óvoda miatt) I 601 201 Ft megtakaľittst je|ent az
óvodak esetében.

b) oszirőzsa Gondozó Szolgálat egy álláshellyel tciĺténő bővítése 2013. évre 794 791 Ft-ot
(b& 4 hónapra, cafeteria 5 hónapľa) igényel.

Az á||áshe|y-vá|tozások összességében 806 410 Ft megtakaľítást jelentenek az onkormany-
zatnak, melyet javaslunk a műkcjdési általános tarta|ékłahelyezni.

Az oszírőzsa Gondozó Szolgálat engedéIyezett álláshelyének bővítésével az onkormtnyzat
tartós kötelezettségetvźi|a|, melynek éves összege a jelenlegi bénel és járulékkal, cafeteiźxal
számoLva 2.328.|20,0 e Ft-ot j elent.

A Gyerek-Yirág,Szivárvźny ovodfü esetében avezetőípótlékok éves szinten 1.158,0 e Ft, a
fejlesztő pedagógus, és a logopéđus bére és juttatásai éves szintęn 32.077,0 e Ft cjnként vállalt
ťlnaĺszírozást jelent, melynek fedezetéül a következő évek költségvetésében az adóbevétele-
ket j avasolj uk meg| elĺĺlni.

Ké ľj ůi k az a|ábbi határ ozati j av a s lat elfo ga d ás át.

HłľÁnoz.ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a./ taľtós önként vállalt feladatként a2014. évtől biztosítja a kerületi önkormanyzati fem-
tartású óvodĺíkban óvodánként az egy fejlesztő pedagógusi stáfuszt, valamint a Katica Bĺjl-
csőde és Napközi otthonos ovodában az egy Íő logopédust és annak költségvetési finanszí-
rozásáú, melynek éves cisszege 3f.077,0 ęFt.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 1 7.

b./ tartós ĺjnként vállalt feladatként a jĺivőben is biaosítj a ,a két óvodavezető-helyettesi
munkakört aSzivárvány és Gyerek-Virág Napközi otthonos ovodában és annak ktiltségve-
tési finanszírozását, melynek éves ĺisszege 1.158,0 e Ft.
Felelős: polgármester
Hatźtriđó: 2013. július 1 7.



c.l ahatérozat I. a.l- b.l pontjában foglalt taľtós k<jtelezettségvállalás fedezeteként az on-
kormźny zat helyi adóbevételét j elöli meg.
Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2013 .július 1 7.

2. a. l a keľĹileti tinkormányzatí fęwÍartású napközi otthonos óvodak engeđé|yezett koza|.
kalmazotti álláshelyeit 20 I 3 . szeptember 1 -j étől az a|ábbíak szerint határ ozza meg:

intézsnény
Nevelő munkát segítő (NoS)

alkalmazotti álláshelvek
Engedélyezett állás-

hely

2013.08.31 2013.09.01 vźitozźs2013.08.31 2013.09.01

Gyeľek-Viľág Napközi otthonos óvoda 12 72 0 30 30

Kincskereső Napközi otthonos ovoda 8 8 0 20 20

Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 7,5 6,5 -1 17,5 16,5

Napsugáľ Napközi otthonos ovoda 6 6,5 +0,5 T6 L6,5

Koszoru Napközi otthonos ovoda 6 6,5 +0,5 T6 16,5

Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 6 6,5 +0,5 I6 16,5

Mesepalota Napközi otthonos ovoda I 8 0 20 20

TÁ-TI-KA Napközi otthonos ovoda 9,75 I -r,75 2r,75 20

Pitypang Napkĺizi otthonos ovoda 6 6,5 +0,5 I6 1605

Sziv árv ány Napk<izi otthonos ovoda r1,25 10 -1,25 27,25 26

Százszorszép Napközi otthonos ovoda 9,25 9 -0,25 23,25 23

Napľaforgó Napkĺlzi otthonos ovoda 7,5 6,5 -1 17,5 16,5

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
Ovoda

10,5 9 -1,5 25,5 24

osszesen r07.75 103 -4.75 266.7s 262
Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20|3. augusztus 31.

b./ ahatáĺozatŁ. a.lpontjában foglaltak a|apjtnaKatícaBölcsőde és Napközi otthonos óvoda
engedélyezett óvodai létszámaZ5,5 főroI}4 fore, összes Létszźtma 50,5 főről 49 fore módosul.
Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataľidő: 20L3. augusztus 31.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźrozat2. pontja szeľinti álláshely megszĹintetéssel érintett

dolgozók további foglalkoztatása érdekében egyeztessen valamennyi ĺinkoľmányzati fenrÍar-
tású intézmény vezetőjével.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 3 1.

4. felkéri az ővodavezetőket, hogy munktitatőijogköriikben eljaľva tegyék meg a jogszabá|y-

okban előíľt munkáltatói intézkedéseket.
Felelős: óvodavezetők
Hatáľidő: 2013. augusztus 31.



5. a. l az oszitőzsa Gondozó Szolgálat engedéIyezettlétszám, t2013.08.01-től 89 főről 90
főre módositja I fő gépjĺárművezetói álláshely bővítése érdekében.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: zll3.július 3 1.

b.l a|étszámbővülés miatt2OI3. évben azidőarényos 795'0 e Ft összegetbiztosítjaazoĺ-
kormányzatazÓszírőzsaGondozóSzolgálatnak.
Felelős : polgárĺresteľ
Határiđő: 2013 .július 3 1 .

c.l tartős kötelezettségetvá||al az 5. a.lpontban foglalt álláshely ťĺnaĺszírozźsźtta, melynek
összege éves szintenf .328 e Ft, fedezetéül a következő évek k<jltségvetésében a helyi adó-
bevételt jelĺili meg'
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: z}I3.július 3 1.

6. a.l ahatfuozat2' és 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat|<ladás 11108-02 cím -
kötelező feladat _ finanszíľozási működési kiadásokon belül az fuźnyitőszeľvi támogatás-
ként folyósított tiĺmogatás kiutalása előiranyzatárőI 806,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
1 1107-01 cím mfü<jdési cél és általános tartalékon belĹil az általános taľtalék _ kcitelező fe-
ladat _ e|őir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

b.l az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi finanszírozási mfüödési bevé-
telen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźrriźn töľténő
jővźlírźsa _ ktjtelező feladat _ eloirźnyzatát 795,0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező feladat -

személyi juttatás, ezen beliil a rendszeres személyi juttatás e|oirétnyzatát 552,0 e Ft-tal, a

cafeteľia e|őiráĺyzattlt 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺu-
lási adó e|őirźnyzatát 1 5 8,0 e Ft.tal a dologi e|őirényzatrín bęlül az SZJ A elóirźnyzatát 1 0,0
e Ft-tal, munkaľuhrĺľa2|,0 e Ft-tal megemeli 1 fő engedé|yezeÍt|étszámbővítés miatt.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 31.

c./ Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72IO0-08 cím bevételi finanszírozási múködési
bęvételen beliil az fuźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésí szźlmlántor
téĺo jőváitása - kötelezó feladat_ e|őirányzatźLt 492'0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező feladat -

személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatźÍ 342,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|őirźnyzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺu-
lási adó eLőitényzatát 99,0 e Ft-tal a dologi előírźnyzatan belül az SZJA eIoirźnyzatát 8,0 e
Ft-talcsĺikkenti 2013. szeptember l-től 1 fő álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. augusztus 3 1.

d./ a Napsugaľ Napközi otthonos óvoda 72100-09 cím cím bevételi ťtnanszirozási műkö-
dési bevételen belül azírányitőszewitámogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|én

tĺjľténő jőváírása _ kĺjtelező feladat _ e|őkźnyzatźt 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-

tás, ezen belül a ľendszeľes személyi juttatás eloirźnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a cafeteria elői-
rányzatźú' 2|,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaniási adó elői-
rtnyzattú 49,5 e Fttal a dologi e|óirźĺnyzatan belül az SZJA eIokányzatát 4,0 e Ft-tal meg-
emeli 2013. szeptembeľ 1-től0,5 fő álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 31.



e.l aKoszoru Napközi otthonos ovoda 72I00-I3 cím cím bevételi ťlnanszítozási műkĺjdé-
si bevételen beltil az ítźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn

történő jővźtítása - kötelező feladat _ előirányzattLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-

ttĺs, ezen beliil a ľendszeres személyi juttatás e|őírányzatát |71,0 e Ft-tal, a cafeteľia elői-
rźnyzatát}I,S e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájar:ulźlsi adó elői-
Ŕnyzatát49,5 e Ft-tal a dologi e|őítćnyzatĺín belül azSZJAe|óirányzatát4,0 e Ft-tal meg-
emeli 2013. szeptember 1-tő10,5 fő álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. augusztus 31.

f.l ailétszínviľág Napkĺizi otthonos óvoda 72IO0-t2 cím cím bęvételi ťĺĺanszírozási mű-
ködési bevételen bęlül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárn-

lan történő jőváírása_ kötelező feladat _ előirányzatát246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jut-
tatts, ezenbelül a rendszeľes személyi juttatás előítźnyzatát 171r,0 e Ft-tal, a cafeteria elői-
rányzatát2|,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó elői-
rźnyzatáÍ 49,5 ę Ft-tal a dologi e|őírányzatan belül az SZJA elófuźnyzatźÍ 4,0 e Ft-tal meg-
emeli 2013. szeptember 1-től0,5 fő álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 31.

g.l a Tá-ti-ka Napközi otthonos óvoda 72|00-04 cím bevételi Íinanszírozási működési
bevételen belül az itányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlĺín tĺjr-
ténő jóváírása _ kötelezó fe|aďat _ eloittnyzatźlt 123,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás,

ezen belül a rendszeľes személyi juttatás e|őfuányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria előírźnyza-
tát 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót tęrhelő jáľulékok és szociális hozzájnu|ási adó eIoirźnyzatźú
25,0 e Ft-tal a đologi e|őirźnyzatan belül az SZJA e|őirźnyzatátz,O e Ft-tal csökkenti 2013.

szeptember I-tó| 0,25 fő álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő: 20|3, augusztus 3 1.

h.l aPitypang Napközi otthonos óvoda 72IO0Ą5 cím cím bevételi ťtnanszítozási mfüö-
dési bevételen beltil az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺr/rán

ttjrténő jővźtírása _ kotelező feladat _ e|őirźnyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-

tás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás e|óírtnyzatźLt |7l,0 e Ft-tal, a cafeteľia elői-
únyzatźú 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźt1áĺu|ási ađó elői-
finyzatźft 49,5 e Ft-tal a dologi előirányzatan belül az SZIA e|oirźnyzatát 4,0 e Ft-tal meg-
emeli 2013. szeptembeľ 1-től0,5 fo álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

i.l a Sziváłvĺíny Napközi otthonos óvoda 72I0O-11 cím bevételi ťtnanszírozási működési
bevételen be|ul az írtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźlmltn tor-
ténő jővaírása _ kĺjtelezo fe|adat _ előirányzattLt 610,0 e Ft-tal, a kiadás szeméIyíjuttatás,
ezen beliil a rendszeres személyi juttatás e|őitźnyzatát 4f7,0 e Ft-tal, a cafeteria e|őitźtĺyza-
tát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót tęľhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó e|óírźnyzatźt
125,0 e Ft-tal a dologi eIóítźnyzailín belül az SZJA előkźnyzatát I0,0 e Fttal csökkenti
20|3. szeptember I-tőI1,25 fő álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

j.l aSzázszorszép Napközi otthonos óvoda 121OOĄO cím bevételi finanszírozási miĺködé-
si bevételen beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
tĺjľténő jőváirźĺsa _ kötelező feladat _ eIőfuźnyzatát 123,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-

tás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteľia elői-
rányzatttt 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzĄáruIźlsi adó ęlői-



rźnyzatát25,O e Ft-tal a dologi eLóirányzatan belül azSZJA e|őirányzatát2,0 e Ft-tal csök-
kenti 2013. szeptember I-toI0,25 fő álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 3l.

k./ a Napraforgó Napkozi otthonos óvoda 72IOO-O7 a cím bevételi ťĺnaĺszítozási mtĺkö-
dési bevételen beltil az iráĺyítőszeĺvi tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ
tĺjľténő jőváirása _ kötelező feladat _ előíráĺyzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-

tás, ezen belül a renclszęres szeľlélyi juĹtatás e|í1iľányzatát342,0 e Ft-tal, a cafeteľia elői-
ráĺyzatźń 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájérúási adó elői-
ńnyzatát 99,0 e Ft-tal a dologi e\oirźnyzatán beliil az SZIA előirényzatát 8,0 e Ft-tal cstjk-
kenti 2013. szeptember l-től 1 fő álláshely-elvonás kĺiltségvetési fedezete címén.
Felelős: polgáľmester
Hatáĺiďő 2013. augusztus 3 1 .

|.l aKaticaBolcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda 72|00-|6 cím bevételi finanszírozási
mfüödési bevételen be|.drl' az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źntöľténő jőváírása- ktjtelező feladat _ e|őirźnyzatát739,0 e Ft-tal, a kiadás szemé-
lyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás eIőfuányzatát 513,0 e Ft-tal, a cafeteria
e|oirányzatát 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźru|ási adó

elokźnyzatát 149,2 e Fttal a dologi e|oíráĺyzatrín belül az SZJA eloirányzatát I2,3 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptembeľ 1-től 1,5 ťo álláshely-elvonás címén.
Felelős : polgiíľmesteľ
Határidő: 20113. augusztus 31.

7. felkéľi a polgármestert, hogy az önkoľmźnyzat költségvetéséről szóló ľendelet következő
módosításánál, valamint 2014. évtől évente a költségvetés tervezésénél a határozatbanfog-
laltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Határiďó költségvetéséről szóló ľendelet következő módosítása, legkésőbb 20|3. decem-
ber 31., valamint a2014. évtóI a kĺiltségvetés elfogadása

8. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat2. pontja szerinji álláscsökkentésekből adódó eset-

leges felmentések, végkielégítésęk <jsszegét a költségvetési fedęzet biztosítása miatt ter-
jessze be a Képviselő-testület 2013. szeptember első rendes ülésére.

Felelős: polgáľmester
Hata ďő 2013. szeptember 3 0.

Humánszol gá|tatási Ügyosztály, P énnlgyiA dtintés végrehajtását végző szeľvezeti.egység:
Ügyosztály, Józsefuaľosi Napközi otthonos ovodfü.

Budapest, 2013.július 1 6.
.\ ^ í\ľ. ]
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Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :
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