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Budapest J őzseÍvźrosi Onko rmányzat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés iđőpontj a: 2016. ápti|is 21 ..s2. napirend

Tárgy.. Javaslat a bölcsődei áęazatban dolgozók béľrendezéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hataľozat elfogadásához minősített szavazatíobb-
ség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Emberi Erőfoľľás Bĺzottság v éIeményezi

Határ ozati javaslat a bízottság számźr a: -

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés tata|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest Józsefuarosi onkormtnyzat vezetése a btjlcsődék folyamatos fejlesztése mellett a

kerĹileti kisgyeľmekeket gondozó és nevelő bölcsődei dolgozók megbecsülését is kiemelten

fontos kéľdésként keze|i. Munkájuk iľánti elismerés kifejezéseként az onkoľményzat már

2013 őtabiĺosítja a bölcsődei dolgozóknak aztn.,,13. havi illetményt''.

A Józsefuárosi Egyesített Bĺilcsődék engedé|yezettlrétsztmra 186 fő, amelyből a Pedagógus

Éleęalyamodell bölcsődei dolgozőI<ratörtént kiterjesztéséve|20l6. januar l-jétő| 26 fő ťe|só-

fokú végzettségű kisgyermeknevelő keľĹilt átsorolásľa. A közalkalmazottibértábIa A-E ťlzeté-

si osztályokba sorolt bolcsődei dolgozók (154 fő) illetménye évek óta nęmvá|tozott. A mun-

kaerőelvándorlás és a pá|yae|hagyás mege|ózése érdekében, figyelemmel a gondozott gyet
mekek érdekeire is, a megbecsülés következő lépcsőfokaként indoko\t az ágazatban đo|gozők
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jövedelmének további növelése 2016. május 01. napjától határozatlan időre,
keresetkie g észités címén.

A szociális ágazatban dolgozókat képviselő sńrájkbizottsag2016. április 20. ĺapjára egész
napos oľszágos munkabesztintetést hiľdetett. Tekintette| arra, hogy a VIII. kerületi bolcsődei
dolgozók érdemi megolđásként a fenntartóval tĺjrténő táľgyalásos egyeztetést, nem pedig a

sztrajkot váIasztottétk' a VIII. keľĹileti bölcsődéket a munkabesztintetés nem érintette. onkor-
mányzatlxtk vezętésével folytatott egyeztetés eredményű tarta|mazza je|en előterjesĺéS SZe-

rinti béľrendezési j avaslat.

il. A beteľjesztés indoka
A Józsefuárosi Egyesítętt B<jlcsődék đolgozóinak béľľendezése érdekében afedezetbinositźy
sára vonatk oző an szüksé ges a Képviselő -testülęt dĺjntése.

III. A diintés célja' pénzůigyi hatása
A döntés céIja akozalka|mazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt bölcsődei dolgozók
(154 fó) bérrendezése.

A bölcsőđei dolgozók bérrendezésének költségigénye 2016. évben _ 7 hőnapra - 19.751,8 e

Ft, me1ynek20l6. évi fedezetéul az általános taľtalék eIoirźnyzatot javasolom megjel<ilni.

A javasolt béruendezés a 13. havi jutalommal együtt az ériĺteIteknél átlagosarl' 17,SYo-os béľ-
emelést jelent.

Hattrozat|an idore 2017. éVtől előzetes és taľtós kötelezettségvállalás szfüséges évente

33.860,2 e Ft összegben, az onkormanyzat sajátbevételei terhére.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
A Képviselő-testület döntése Magyarország helyi önkormányzatairőI szóló 2011' évi
CLXXXX. töľvén 41. $ (3) bekezdésén, valamirť- az á||arĺlháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. töľvény és a36812011. (xII.31.) Koľm. rendelet rendelkezésein alapul.

Kérem az aIźhbi hatfu o zati j avaslat el fo gadás át.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

|. a) a Józsefuiárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem taftoző, akoza|-
ka|mazottibértźhla A-E ťlzetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormány-
zati keresetkiegészítést biztosít bénęĺđezésĹik éľdekében 2016. május 01. napjától hataľo-

zat|an időre.

b) az a) pontban foglaltakľa 201'6. évben I9.75I,8 e Ft-ot biztosít az áItaltnos taľtalék teľ-

hére és ezért az Önkormĺányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon

be|i| az általános :arta|ék e|oitźnyzataÍő| 19.75|,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02

cím működési finanszírozási kiadáson beIĺJl- az fuányitőszerví tźlmogatásként folyósított tá-
mo gatás kiutal ása eIok ány zatár a.

c) a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim működési ťĺnanszítozási bevétęlen

belül az ĺrźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számltn töľténő jővti-
rása előirányzatát |9,7 5t,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - tcirvényi illetmények _ elői-

rźnyzatát 15.552,6 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó

e|őirźnyzattŁt 4.199,2 e Ft-tal megemeli.

d) az a) pontban foglaltakľa hatfuozatlan idóre 2017. évtől előzetes és taľtós mfüödési kö-

tólezettséget vá||a| ěvente kíťĺzetóíjaľulékok1ĺal egyĹitt 33.860,2 e Ft összegben az Önkoľ-

mányzat saját bevételei terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrídő 20I 6. április 2 1 .



f. fe|kéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2016. költségvetésről szóló ren-

delet követkęző módositásénáI, valamint a 2017 . évi és az ań" követő évek költségvetés-
ének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgiĺľmester
Hatärido: a költségvetési rendelet kcjvetkező módosítása, valamint a2017. és az aú, követő
évek költségvetésének teľvezése

3. felkéri a Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetójét a hatźtĺozat 1. pontjában foglalt
keresetkiegészítés megállapításálval kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős : Józsefu árosi E gyesített Bölcsődék v ezetój e

Határidő: 2016. április 3 0.

A dtintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály , Pénzügyi
Ü gyo sztály, J őzsefv źrosi Egyesített Bĺjlcsődék

Budapest, 20|6.április 20.

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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