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NOE 

Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  június  25.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, 

 

a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 
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KÉSZÍTETTE:  PAM  GYULÁNÉ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 

JOGI KONTROLL: .ths 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR 
JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: x 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi: 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi: x 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi: 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: - 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi: - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/Szociális, 

Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

2020.  március  11.  napján Magyarország Kormánya a  40/2020.  (III.  11.)  számú Kormány 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK) a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodás 
keretében nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, valamint szakosított ellátást, illetve a 
gyermekek védelméről  es  a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvényben 
meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi kötelező feladatokat. 

ÉRKEZETT 
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A  veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt 
működési rendjéről szóló  88/2020. (IV. 5.)  Korm. rendelet szabályozza a szociális 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjét. 
A  jogszabályi előírásoknak megfelelően a nappali ellátást nyújtó telephelyek épületében 
nyújtott szolgáltatások szünetelnek, az intézmény az ellátottak lakókörnyezetében nyújtja a 
szükséges ellátást (pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés). 
Az étkeztetés esetében (népkonyha kivételével) a napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással 
biztosítható, ezért a szociális étkeztetést igénybevevő ellátottaknak a gondozók viszik ki az 
ebédet.  A  házi segítségnyújtás esetében is a szolgáltatást igénybevevők körében felmérésre 
került, hogy kik azok a személyek, akik természetes támogatói környezettel nem 
rendelkeznek, ellátásuk kizárólag az intézménytől várható.  A  házi gondozók ugyanúgy 
kijárnak az ellátottakhoz, mint a járvány előtt, természetesen az előírások betartásával.  65-70 
olyan ápoltja van a kerületnek, akihez naponta legalább egyszer ki kell járni. Az összes 
ápoltak száma pedig közel  170,  amely tartalmazza azokat is, akikhez nem minden nap megy 
ki gondozó. Az intézmény munkája a veszélyhelyzet kihirdetése előtt sem volt könnyű, 
nagyon sokat jelent a kerületben élő időseknek, házi gondozásra szorulóknak, családoknak, 
gyerekeknek. Március közepe óta viszont a tennivalóik megsokszorozódtak, telephelyeik 
időnként raktárként, logisztikai központként is szolgálnak. 
A  veszélyhelyzet alatt az egymásra figyelés még fontosabbá vált, amelyre az önkormányzat 
eddigi intézkedései, adománygyűjtései is felhívták a figyelmet.  A  JSzSzGyK munkatársai 
közvetítettek a felajánlók is az adományt befogadó rászorulók között.  A  családsegítők és az 
esetmenedzserek által javasolt ügyfeleknek a Nappali Ellátás öt telephelyén kerültek 
kiosztásra a csomagok. Az idősklubok ellátottjai is részesültek élelmiszer  es  tisztasági csomag 
adományokban. 
A  JSzSzGyK minden szervezeti egysége jól alkalmazkodott a kialakult helyzethez, a 
dolgozók fegyelmezett, példamutató magatartásukkal mindent megtettek a józsefvárosi 
szociális ellátórendszer gördülékeny működéséhez. 
Az intézmény munkáját sok önkéntes  es  az átirányított bölcsődei dolgozó is segítette. 

A  Józsefvárosi Egyesített Bölesó'dék (továbbiakban: JEB) rendkívüli szünettel történő 
bezárását követően a  115/2020 (IV. 01.)  számú polgármesteri döntés alapján  2020.  április  2. 
napjától a népkonyha adagszámának 350-ről 1000-re történő emelése kapcsán 
krízisétkeztetést biztosított a kerületi rászoruló lakosok részére. Az étel elkészítése, 
csomagolása  es  kiosztása az intézmény dolgozóira hárult.  2020.  április  9.  napjától további  220 
adag egy tál meleg étel került előállításra civil szervezet számára. 
A  feladat ellátásában azok a konyhai dolgozók vettek részt, akik életkoruk  es  egészségi 
állapotuk alapján munkaképesek voltak, illetve a bölcsődei dajkák is besegítettek a főzés, 
csomagolás, osztás, és a szállítás lebonyolításában.  A  bölcsődei dolgozók napi, átlagban  700 
adag ételt készítettek, csomagoltak  es  osztottak ki. Az intézmény napi  100  adag ételt szállított 
ki a kerületi lakosoknak, a maradék a Magdolna utca  43.  szám alatti népkonyhán került 
kiosztásra. 
A 218/2020  (V.  25.)  számú polgármesteri döntés alapján /módosította  244/2020.  (VI.  03.)/ 
2020.  május  26.  napjától  2020.  június  1.  napjáig a JEB a kerületi közétkeztetést biztosította 
átmeneti időszakra (óvodáknak:  548  adag étel, iskoláknak:  468  adag étel, nappali ellátásnak: 
1180  adag étel, gyermekek átmenteti otthonának:  70  adag étel, népkonyhára:  1400  adag étel 
előállítására került sor).  A  kerületi közétkeztetés ellátása mellett az intézmény továbbra is 
biztosította a krízisétkeztetést napi  450  adag étel előállításával.  A  feladatellátás 
koordinálásában, a munkaerő mozgatásában és az alapanyag megrendelésében az 
élelmezésvezetők a kimagasló teljesítményt nyújtottak, a szállításban pedig a gépkocsivezető 
állt helyt fáradhatatlanul. 
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Az ügyeletet igénylő gyermekek száma is megnövekedett június hónapban, így a szociális 
ellátórendszerbe való főzés besegítése mellett az összes kerületi bölcsődére egy bölcsődei 
konyha főzött, így az ott dolgozók megterhelése is jelentősen megnövekedett.  2020.  április 
20.  napjától az idősek nappali ellátásában, a családok átmeneti otthonának a feladataiba 
segítettek be a bölcsődei kisgyermeknevelők és dajkák. 

A  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály Örszolgálatának munkatársai  a  veszélyhelyzetben ellátták az ezen időszakra 
kialakított „egyablakos" ügyfélszolgálati feladatokat, melyek nem tartoznak  a  dolgozók 
munkakörébe. Ennek során kezelték  a  vírushelyzet és  a  hozzá kapcsolódó jogszabály 
módosítást, valamint  a  leszűkített ügyfélszolgálati időpontok miatt megnőtt ügyfélforgalmat. 
Ezen tevékenységüket  a  megfertőződés veszélye miatti fokozott pszichikai helyzetben az 
önkormányzat és hivatalának pozitív megítélését eredményező módon, az ügyintézést 
elősegítve tudták megvalósítani.  A  rendészek  a  veszélyhelyzet elrendelése óta nagy szerepet 
vállaltak  a  hatósági házi karanténra kötelezett személyek felkeresésében, az esetlegesen 
felmerült ellátási igények felmérésében, az igényelt ellátások kiszállításában. Nem egy 
esetben koronavírussal ténylegesen fertőzött személyekkel kellett találkozniuk, kockáztatva 
egészségüket, mely tevékenységük túlmutatott  a  közterület-felügyelői munkakörbe tartozó 
feladatokon. 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  a 
pénzbeli és természetbeni, valamint  a  személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. (III. 01.)  önkormányzati rendeletét 
módosító  11/2020. (III. 31.)  önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat  a  járvány 
következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére rendkívüli települési 
támogatást nyújthat, míg  a  költségvetésben erre  a  célra elkülönített keret ki nem merül.  A 
költségvetésben  10.000  ezer  Ft  fedezet került biztosításra.  A  Családtámogatási Iroda 
tájékoztatása szerint  2020.  április  30.  napjáig  1251  db kérelem érkezett az irodára, ezért  a 
fedezet további  40.000  ezer Ft-tal került kiegészítésre.  2020.  június  9.  napjáig  1666  ügyfél 
nyújtott  be  „koronavírus-kérelmet",  a  megszokott települési támogatások mellett.  2020.  június 
9.  napjáig  a  beérkezett kérelmek száma  1666  db.  A  Családtámogatási Iroda munkatársainak  a 
leterheltsége megnövekedett  a  nagy mennyiségű kérelmek folyamatos feldolgozása miatt. 
A  Közösségi Részvételi Iroda aktívan kivette  a  részét  a  kerületi járványügyi védekezésben. 
Részt vettek  a  közérdekű tájékoztatás megszervezésében és megvalósításában  mind online, 
mind  offline,  valamint megszervezték  a  közérdekű tájékoztatást  a  veszélyhelyzetben hozott 
intézkedésekről. Koordinálta  a  járvány alatt - és azóta  is  - működő zöld számot, amelyet  a 
lakosok reggel  8  és este  8  között  a  hét minden napján ingyenesen hívhatnak, továbbá 
irányította  a  segítő önkénteseket. Több  mint 90  önkéntes szerteágazó segítsége tette lehetővé  a 
kerületi segítségre szorulók támogatását. Munkájuk során többek között bevásároltak, kutyát 
sétáltattak, gyógyszereket váltottak ki,  a  kerületi tájékoztató plakátokat helyezték ki, adomány 
laptopokat és egyéb eszközöket szállítottak, konzerveket pakoltak, maszkokat varrtak, ebédet 
szállítottak, táblázatokat kezeltek, telefonokat kezeltek, karanténos ügyfeleket látogattak, 
hétvégi krízishelyzeteket kezeltek, támogatták az önkormányzathoz segélyért fordulók 
ügyintézését. 

Amíg a Napraforgó Egyesített Óvoda (továbbiakban: NEO) tagintézményeinek 
többsége a veszélyhelyzetben elrendelt zárás alatt  home office-ban  dolgozott, addig a 
Csodasziget, a Napsugár és  d  Százszorszép tagóvodákban a dolgozók személyes ügyeletben 
látták el a gyermekek biztonságos felügyeletét, hogy a szülők nyugodtan végezhessék 
feladataikat.  A  JSzSzGyK-ba átirányított dolgozók pedig az idősek ellátásában nyújtottak 
segítséget (bevásárlás, étel kihordása). 
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A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (továbbiakban: JGK) fizikai munkát végző 
dolgozói (kerületőrök, takarítók, karbantartók, kertészek, ház-, piac és hivatali takarítók) 
folyamatosan külső terepen végezték munkájukat, kitéve magukat a járványveszélynek. 
Szükség esetén rendkívüli megbízással, azonnali munkavégzésben vettek részt, fertőtlenítették, 
takarították a közterületet és az önkormányzati épületeket, felügyelték a parkokat, részt vettek 
a  mobil  WC-k üzemeltetésében. 
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy biztosítsunk pénzbeli juttatást a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. azon dolgozói részére, akik a veszélyhelyzet ideje alatt kimagasló és rendkívüli 
teljesítményt nyújtottak. 

Figyelemmel a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági társaság igazgatósági 
elnökének javaslatára  324  munkatárs részesül jutalomban (JSzSzGyK:  170  fő, JEB:  39  fő, 
Hivatal:  28  fő, NEO:  37f6,  JGK:  50f62. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  jutalom  2020  júliusában történő kifizetéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület a  2020. 
június  .25-i  ülésén döntést hozzon. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített Óvoda, 
valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt azon dolgozóinak a munkájának 
elismerése, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a veszélyhelyzet ideje alatt. 
Javaslom, hogy a dolgozók  (311  fő) egységesen nettó  50.000,-  Ft/fő; a vezetők  (13  fő; JEB:1 
fő, JSzSzGyK:  8  fő, NEO:  4 fő) pedig nettó  100.000,-  Ft/fő juttatásban részesüljenek. 
A  nettó  50.000,- Ft  bruttó  75.188,- Ft,  a nettó  100.000,- Ft  pedig  150.376,- Ft  bruttó személyi 
kiadásnak felel meg. 
Az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmazza a költségvetési szervek és a gazdasági 
társaság fedezet igényét, melynek összege  29.268,0  e  Ft  (személyi juttatás:  25.340,0  e  Ft, 
munkáltatót terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó:  3.928,0  e  Ft). 

Javasolom a jutalom fedezetét az általános működési tartalék terhére biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. törvény  23.  §  (5) 
bekezdés  10., 11., 1 la.  pontjaiban foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata 
különösen az óvodai ellátás, a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális 
szolgáltatások és ellátások biztosítása. 
Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  34.  §  (1)  bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a  (2)  és  (3)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

Mellékletek:  
1.  számú melléklet jutalom részletezése címrend szerint 
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.  ( .) számú határozata 

a veszélyhelyzetben kiemelkedő munkát végzők jutalmazásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1) elismerése jeléül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
es  Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített 
Óvoda, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit.  azon dolgozóit, akik a 
veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és rendkívüli teljesítményt nyújtottak, munkájuk 
elismeréseként jutalom címén pénzjuttatásban  (311  főt nettó  50.000  Ft-ban,  13  főt nettó 
100.000  Ft-ban) részesíti, melyre  29.268  ezer Ft-ot biztosít az általános működési tartalék 
terhére, 

2) a) az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési  eel es  általános tartalék" cím — kötelező 
feladat — azon belül az általános tartalék előirányzatáról  29.268,0  e Ft-ot átcsoportosít a 
„11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím kiadás — önként vállalt 
feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
előirányzatára  24.926,0  e Ft-ot, a  „11601-03  Településüzemeltetés, út-park karbantartás, 
növényvédelem, köztisztaság" cím — önként vállalt feladat — működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzatára  4.342,0  e Ft-ot. 

b) a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi 
támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás  es  munkaadót terhelő 
járulékok  es  szociális hozzájárulási adó előirányzatát  24.926,0  e Ft-tal megemeli, melyet 
költségvetési szervenként, címrendenként az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmaz, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1), 2)  a)-b)  pontok esetében  2020.  június  25., c)  pont esetében a költségvetési 
rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, 
Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  június  23. 

Tö nyessegi ellenőrzés: 

a du 
Pikó András 
polgármester 

 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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A  veszélyhelyzetben kiemelkedő munkát végző dolgozók jutalma Előterjesztés  1.  számú melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

Címrend Intézmény neve: 

• 

Jutalom 

Bevétel/ 
irányítószervi 

támogatás Létszám 
Személyi 
juttatás 

Személyi 
juttatás 
összesen 

Munkáltatót 
terhelő 

járulékok 

Munkáltatót 
terhelő 

ja'rule'kok 
összesen 

kötelező 
feladat 

önként 
vállalt 

önként 
vállalt 

önként vállat 
feladat 

önként vállalt 
feladat 

40101 Lélekház, Lélek  Program 

 

7 602 602 93 93 695 

40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás 14 

 

1 128 1 128 175 175 1 303 

40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ 13 

 

1 053 1 053 163 163 1 216 

40102-03 Szolgáltatás 4 13 1 278 1 278 198 198 1 476 

40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 4 

 

301 301 47 47 348 

40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 15 

 

1 203 1 203 186 186 1 389 

40104-01 Szociális étkeztetés 4 

 

301 301 47 47 348 

40104-02 Házi segítségnyújtás 24 6 2 331 2 331 361 361 2 692 

40105 Nappali ellátás 22 

 

1 729 1 729 268 268 1 997 

40106 Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház 14 

 

1 128 1 128 175 175 1 303 

40107 Jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás 

 

3 226 226 35 35 261 

40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona 6 

 

451 451 70 70 521 

40108-02 Családok Átmeneti Otthona 6 

 

526 526 82 82 608 

40109 Okt.-nev. intézményekben étkeztetés biztosítása 15 

 

1 128 1 128 175 175 1 303 

40100 JSZSZGYK összesen 141 29 13 385 13 385 2 075 2.075 15 460 

40200 Józsefvárosi Egyesített Bölesődék 39 

 

3 008 3 008 466 466 3 474 

20202 Hivatali alkalmazottak 12 

 

902 902 140 140 I 042 

20203 Közterület-felügyelet 16 

 

1 203 1 203 186 186 1 389 

 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 28 

 

2 105 2 105 326 326 2 431 

70100 Napraforgó Egyesített Óvoda 37 

 

3 083 3 083 478 478 3 561 

11601-03 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 50 

 

3 759 3 759 583 583 4 342 

MINDÖSSZESEN 295 29 25 340 25 340 3 928 3 928 29 268 
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