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Városgazdálkodási és PénzĺiryiBĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi

X

Hatźtr ozatí i av aslat a bizottsźlg szźlmfua:

a

Yátosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság, va|anint a Humiĺnszolgáltatási Bizottság
iavasolia a Képviselő-testiiletnek az előteries ńés mestźLrsvďasát
Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!
1. Előzmények
Magyaľországhe|yi önkormlínyzatatrőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tV. 13. $ (1) |2. pontja
a|apján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható kĺizfeladatok köľében ellátandó
helyi önkoľmányzati feladat ktilönösen a helyi közfoglalkoztatás. A foglalkoztatĺás
elősegítéséľőlés a munkanélktiliek ellátasaľól sző|ó 1991. évi IV. törvény 8. $ (4) bekezdés
a|apjén a közfoglalkoztatás megszervezése atelepiilési ĺinkormlínyzatkotelezo fe|adata.
A7312014. (IV.23.) sz.hatétrozatépa| a Képviselő-testiilet azalábbiak szerint döntött:

l. a)

b)

2.

a

kęrületi közfoglalkoztatás|étszźlmát éves átlagban 600 ftĺben áIlapítjameg.

feladat el|átźshoz, valamint a fogla|koztatás önÍészére a 20|4. évi ktiltségvetésben a
1 1 1 07-0l címen biztosította.

fedęzetet a t|302 címen és a

a határozat 1. pontja a|apján felkéri az alábbi költségvetési szervek és gazdasźryi
tĺĺľsaságokvezetőit - mint foglalkoztatókat _ 2014. évi. közfoglalkoztatásra vonatkozó

-ilh;7,ĺ,Ąĺ

kérelmek benffitására,

a

munkaügyi k<izponttal

a

hatósági szerzóđésés a

munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzódések megkötéséľe;
Érintettfo glalkoztatók

.
-

II.

:

Jőzsefuarosi Polgĺĺrmesteri Hivatal,
Jőzsefuarosi Intézménymiĺktidtető Központ,
aJózsefuaľosi Egyesített Bölcsődék,
JőzsefuárosiKözterĹilet-feltigyeletésVárosiizemeltetésiSzolgá|at,
Jőzsefuarosi EgészségügyiSzolgálat,
Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ,
Jőzsefuaĺosi KĺĺzösségiHźEakNonprofit Kft.
JóHir Jőzsefvźtrosi Nonprofit Kft,
Katica Bolcsőde és Napközi otthonos óvoda,

MesepalotaNapköziotthonosovoda
Szźnszorszép Napkcizi otthonos ovoda
Napraforgó Napközi otthono; ovoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
S"ĺvarvźnyNapközi otthonos ovoda
TA-TI-KA napközi otthonos ovoda
Koszoru Napközi otthonos ovoda
Varunk Rád'Napkĺizi otthonos óvoda.

A beterjesztés indoka

Budapest Fővaľos Kormanyhivata|a VIII. Keľületi Munkaügyi Kiľendeltségetajékoztatása
a|apján a 20|4. év őszére újabb pľogramban lehet igényeket benyújtani közfoglalkoztatott
munkaerő fogla|koztatźtsi kĺiltségeinektámogatásźra. A foglalkoztatźs teljes munkaidőben
töľténik, vlĺľható kezdete _ a Képviselő-testĺilet döntésétől fiiggően _ 2014. szeptember 1., a
foglalkoztatas októbeľ 30-ig tart. A feladat megvalósítésźłlozaz önrészt biĺosítanike||, ezért
a Képviselő-testiilet döntése sziikséges a kĺiltségvetésifedezetről.
III. Tényállási adatok

Önkormáĺyzat a 20|4. évi költségvetéséľőlszőIő 312014. (II. 13.) <inkoľmźnyzatí
rendeletében a közfoglalkoĺatási feladatok ellátásara önľészként 20.000 e Ft-ot kül<inített el.
A mfüödési céltartalékra tervezet| éves 20.000,0 e Ft önĺész az onkoľmanyzat saját

Az

költségvetési szerveinél és a saját gazdasági tĺĺĺsaságainálfoglalkoztatottak ö'nľészét szo|gá|ja.

A

7312014. (IV.23.) sz. hatźrozatában a Képviselő-testiilet a kerĹileti közfoglalkoztatás
Iétszámát 600 főben hatźroztameg. A 20|4.05]5-2014.09.30. kĺjzĺittiidőszakĺa meghiľdetett
progľamban az intézmények összesen 324 fő foglalkoztatására nyújtottak be igényt. A
progľam feltolt<ĺttségeaugusztusban elérte a 98 Yo-ot, <isszesen 318 fő végzett munkát
ktizfoglalkoztatás keľetében. f0|4. júliusában 100%-os tlĺmogatással további 29 fő
foglďkoztatásĺának ktiltségeire pźlyázott sikeresen a Polgáľmesteri Hivatal és a Józsefuarosi
KözterĹilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat a 20|4.07.|5-20|4.08.3I. közötti
időszakra. ĺey u közfoglalkońatásra tervezett önľész 353 fő fog|alkoztatásának fedezetét
biztosította.

Budapest Főviĺľos Koľmanyhivata\a VIII. Keľülęti Munkaügyi Kiľenđeltségetájékoztatása
alapján a 2014. év augusztusában indult pľogramban lehetőség van a Képviselő-testiilet által
elfogadott létszĺámból fennmarađó, illetve azt meghaladó szźtmban igényelni
közfoglalkoztatott munkaeľőt, mely így u előzetes tájékoztatás szerint újabb 285 fii
fog|a\koztatását teszi lehetővé. A foglalkoztatás várhatő kezđete- Képviselő-testiilet

döntésétől fiiggően -20|4. szeptember 1., és október 30-ig taft.
bérköltségek 85%o-a.

A

támogatás mértékea

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az

intézmények és gazdasági tarsaságok, mint k<izfoglalkoztatők |étszźmigényeitiskolai
végzettségszerintibontásbanazaIábbítáb|ázattarta|mazza:
munkaktiľök

Intézménv
I

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ

Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet
Városi'izemeltetési Szolgálat

Alap

Ktizép

35

25

t0

35

6

29

87

84

Jn

I

I

0

2

2

0

1

t

0

takarító; kerti munkás; biztonsági

őr
irodai tig5rviteli; festő-mazoló,

2 Józsefuárosi Polsármesteri Hivatal
J

Létszám

kézbesítő (szoc. kisegíkí)
és

Napközi otthonos
4 ľétszínvirág
Ovoda

Koszorú Napközi otthonos Ovoda
incskereső Napközi Otthonos
6 ĺ
Ovoda
5

br

igádv ezetó ; takar itő ; utcaseprő

takaľíto
takar ítő; konyhai k

i

se

gítő

takarítő

Központ

takarító; konyhai kisegítő; kerti
munkás; irodai ügyviteli

26

19

I

Józsefu áľosi Egészségiigyi Szolgálat

takaritő; segédmunkás

13

1.3

0

9

Katica Bölcsőde és Napközi
Offhonos Ovoda

takarítő

f

2

0

l0 Mesepalota Napközi otthonos ovoda takaľító

2

2

0

I

0

16

15

I

54

45

9

takarító

I

I

0

l5 Napraforgó Napközi otthonos ovoda takarÍtő
Gyerek-Virág Napközi Otthonos
t6
takarító
Ovoda
t7 TÁ-TI-KA Napktĺzi otthonos óvoda takarító

I

I

0

2

2

0

I

I

0

l8 Pitypang Napközi otthonos óvoda

takarító

2

Ą
L

0

takarító

I

I

0

takarító

2

2

0

285

226

59

7

Józsefu árosi Intézménvműködtető

Varunk Rád Napközi otthonos
Ovoda

11

12 Józsefu áľosi Egyesített

t3

Bölcsődék

Józsefuárosi Közösségi IIźĘAk

Nonprofit Kft.

I4 Napsugár Napközi otthonos óvoda

t9

S,zázszor szép Napközi otthono s

Ovoda

20 Sziváľvány Napközi otthonos óvoda

takarító
takaritő; kerti munkás; irodai

ügyviteli
karbantaľtó, segédmunkás;
művelődéss zerv ezó; kézbesítő,
takarító, zenész (40 fő)

Összesen:

Fentiek alapján

a

20|4. évi ószi kĺizfoglalkoztatási pľogramban ĺisszesen 285

foglalkoztatásĺĺnak önrészét szfüséges a Képviselő-testületnek biĺosítani.

fő

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A

2014. szeptember l-jétől október 30-ig taľtó program vźnhatő költségeit, a tźlmogatás
összegét,valamintaszfü ségesönĺésztaza|źlbbitź.}.lźľ;attarta|mazza:
2014. őszĺ kiizfoglalkoztatásÍ terv 28s fő (8 óľás) státuszra 85oÁ támogatás mellett
munkakörök

Elszámolható
közvetlen ktg

létszźm

max. béľalap

Gt/hó/fó )
alapfokú

226

77 300 Ft

56

99 100 Fr

középfokú

a
J

munkavezető
Osszesen:

Bér 2 hónaora
34 939 600 Ft

(max.5%o\

fedezet
(1"/")

412357 Ft

Ft

1498392Ft

0Fr

125

976Ft

654240Ft

88322Ft

0Ft

7

4f6Ft

Fr

412357 Bt

529

966Ft

4 716

46 693 040 Fr

285

JKFVSZ.

846Ft

11 099 200

109 040 Fr

Munkáltatói
iárulék (I3.5 %\

Koclĺázatĺ

6 303 560

396 564Ft

45 459 467 Ft
Támogatĺás:
Béľés jrárulék

85%

cinľész:

t5%

7 949 490ľ.t

Költségek összesen ezet Ft-ľa
kerekítve:

2014.

(285 státusz)

53 409 000 Ft
Közvetlen kiadások összesęn
45 459 000 Ft

Visszatéľítések(BFKMK)

7 949 000 Ft

Bér és iáru|ék ö'nľész
530 000 Ft

Kockázati fedezet
Sziĺksésesiinľész

I 479 000 Fr
:

Fentiek fedezetétjavaslom amfütidési általános taľtalék eloirźnyzatból biztosítani.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A

foglalkoztatás elősegítésérőlés a munkanélkiiliek eIIźLtásań| szó|ő |99|. évi IV. töľvény
(Flt) 8. $ (4) bekezdése a|apjźn a helyi cĺnkormĺĺnyzata kiilön töľvényben meghatarozott

foglalkoztatási feladatainak ellátása soľĺĺnkülön jogszabá|yban

közfo glalko ztatást

meghatźtrozott

szeÍ\I ez.

A

Képviselő-testiilet feladat- és hatáskcire a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló
évi CLX)O(IX. tV. 13. $ (1) bekezdés |2. pontja a|apjarl a helyi közügyek, vďamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkoľmányzati feladatok,
kĹilönösen a helyi közfoglalk oztatás.

f}|l.

Kéremaza|ábbihatźĺozati javaslatelfogadását.

4

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺ!nt' hogy

1.

a)

a keľületi közfog|a|koztatás 2014.

szeptember I-tőI 2014. október 30-ig taľtó

programjrához a 8.480,0 e Ft onrészt a múkodési általanos tarta|ékterhére biztosítja.

b) az onkotmáĺyzat kiadás 1l107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon be|i| az
általanos taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatźnőI8.480,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás lll07-0l cím közfog|a|koztatás önĺész - kötelező feladat _ céltartalék
előirźnyzatźľa.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet k<jvetkező módosítasĺĺnála b)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő:f0|4. év folyamatos, c) pont legkésőbb20|4. december 31.

2.

a hatźrozat l. pontja a|apján felkéri az a|ábbi költségvetési szervek és gazdaságí
tarsaságok vezetóit - mint foglalkoztatókat _ aközfog|a|koftatásra vonatkozó kéľelmek
benffitásaľa, a munkaügyi központtal a hatósági szetződés és a munkavállalókkal a
foglalkoztatźsi szerzőđésekmegkötésére;
Érintettfoglalkoztatók:
Józsefu aľo s i

S zo ciáli s Szo|gźitatő é s Gyeľmekj óléti Kö zp ont
Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal
Józsefuaľosi Köztertilet-felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat
HétszínviľágNapközi ottholos ovoda
Koszoru Napközi otthonos ovoda
Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda
Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ
Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat
Katica Bölcsőde és Napk<izi ottłronos óvoda
Mesepalota Napközi otthonos ovoda
várunk Rád Napktizi otthonos ovoda
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék
Józsefu ĺĺľosiKĺizĺisségi Hazak Nonproťrt Kft .
Napsugar Napközi otthonos ovoda
Napľaforgó Napközi otthonos óvoda
Gyerek-VinĘ Napkĺizi otthonos óvoda
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napközi otthonos óvoda
SzźnszorszépNapkcizi otthonos óvoda
SzivĺáľvlínyNapkĺizi otthonos ovoda

Felelős: polgáľmester, kĺiltségvetésiszervek és gazdasági táľsaságok vezetői
Hatáľidő: 20|4. szeptember 1.

3

felkéľia polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 20|4. évi költségvetésľől
rendelet
szóló
kĺivetkező módosításźnái vegye ťrgyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: a20|4. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, legkésobb 2014.
december 31-ig

A

dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Jegłzői Kabinet, PénzügłiÜgłosztály,
valamennyi k;ltségletésiszerv vezetője, és Józsefvárosi Kc)zÓsségi Hózak Nonprofit KfĹ
vezetője

Buđapest,f0|4. augusztus 1 8.

śuł-=+d{{
Santha Pétemé
alpo1gáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbizásából :
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Erika

a|jegyző

