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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
részére

Tárgy:               Döntés a Teleki László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottainak részére
                          jutalom fizetéséről  

Előterjesztő:      Dr. Kocsis Máté  polgármester

 

 

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a    Döntés a Teleki László téri Élelmiszer Piac 
közalkalmazottainak részére  jutalom fizetéséről   című képviselő-testületi  előterjesztést 
megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős:          Soós György
Határidő: azonnal

Budapest, 2010.  október 28
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                                                                                          polgármester
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2010. november 17-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté

                         polgármester

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
            a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Döntés  a Teleki László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai részérejutalom
               fizetéséről

                                                           
VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok: Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság X
Humánszolgáltatási Bizottság

Döntés: nyílt  ülés, a határozat  elfogadásához  minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt: X hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Meghívó szerinti napirendi pont:                                                                            Elfogadott 
napirendi pont:

FELJEGYZÉSEK: 

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG :  HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL.________________( SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:    

AZ ANYAG TERJEDELME:



Tárgy: Döntés a Teleki László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai részére 
             jutalom fizetéséről

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. november 17
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Hatósági Ügyosztály, Általános Igazgatási Iroda
Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalandó
A határozat  elfogadásához minősített szótöbbség szükséges
melléklet: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Teleki  László  téri  Élelmiszer  Piac   önkormányzati  fenntartású  intézményünk  8 
közalkalmazottat foglalkoztat. A vezető mellett 3 fő látja el a  takarítási, két fő éjjeliőri és két 
fő a helypénz beszedői feladatokat. Az intézmény megengedett létszáma  11  fő.

Közismert,  hogy  a  piac dolgozói  a megengedett létszámnál kevesebb álláshely betöltésével, 
nehezített   környezetben   és  munkakörülmények  között  látják  el  feladataikat,  keresetük 
alacsony.
A vezető bére  bruttó 170.000.-ft, a takarítók és az éjjeliőrök bére bruttó 85.000.-ft, a helypénz 
szedőké bruttó 106.000.-ft.

A nehézségek  ellenére  az  intézmény gazdaságosan működik,  a  2010.  évi  bérmegtakarítás 
összege: 960.000.-ft

Önkormányzatunk  9/2010  (II.22)  sz.  alatt  rendeletet  alkotott  a  2010.  évi  költségvetés 
végrehajtásának szabályairól, mely rendelet 4.§ (8) bekezdés k.) pontja akként rendelkezik, 
hogy „A bérmegtakarítás elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható.  Bérmegtakarításból 
jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet. Jutalmazásra kifizethető összeg 
nem lehet magasabb a költségvetési szerv eredeti rendszeres személyi juttatások 15 %-ánál.”

Minthogy a piac dolgozói jól végezték munkájukat, és az intézmény költségvetési helyzete 
lehetővé teszi, a közelgő év végére tekintettel  javaslom, hogy kapjanak jutalmat az alábbiak 
szerint: vezető: bruttó 220.000.-ft, takarítók, éjjeli őrök bruttó 100.000.-ft, helypénz szedők 
bruttó 120.000.-ft.

    

Határozati javaslat

1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Telei László téri Élelmiszer Piac közalkalmazottai 
részére   2010.  évi  jutalom  kifizetését  jóváhagyja  az  intézmény  vezetője  részére  bruttó 
220.000.-ft,  3  fő takarító  és  két  fő éjjeliőr  részére  személyenként  bruttó  100.000.-ft,  2  fő 
helypénzszedő részére személyenként bruttó 120.000.-ft, összesen 960.000.-ft összegben.
2./  A Polgármesteri  Hivatalhoz  gazdaságilag  tartozó  Teleki  László  téri   Élelmiszer   Piac 
10000-01 cím személyi juttatás előirányzatain belül az alapilletmény előirányzatát 960.000.-
ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.



3./ Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője
Hi: 1. pont: azonnal
      2, 3 pont: legkésőbb december 31 

Budapest, 2010. november 10

                                                                                     dr. Kocsi Máté
                                                                                       polgármester

  törvényességi szempontból ellenőriztem:

               Dr. Mészár Erika
    a jegyzőt helyettesítő aljegyző


	Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
	            a jegyzőt helyettesítő aljegyző

