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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr ,,/

Humánszolgáltatási Bizottságvé|eményezi tr

HatźE ozatí j av aslat a bízottság' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őteriesztés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A közalkalmazottak jogá|lásaft:l szóló 1992. évi )ooilIl. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6. $
(1) bekezdése szerint a települési jelentőségii az egyes ágazatokba1'artoző közalkalmazottak
jogviszonyát érintó kéľdésekben az önkormźlnyzat az éńĺtett, helyi szinten reprezentativ
szakszervezetekkel onkormiĺnyzati éľdekegyeztető fórumban egyeztet. A Kjt. 6. $ (5)

bekezđése aIapjarl az önkormźnyzat kĺltelessége érdekegyeztető forum múködtetése, továbbá
személyi' targyi és anyagi feltételeinek biztosítása. Az érdekegyeztető fórumok a miiködéséľe
vonatkozó szabá|y okat maga alakítj a ki.

A Képviselő-testület a 34312008. CVI.04.) számu hatźlrozaÍźtban döntött a Józsefuiíľosi
Érdekégyeztető Tanács (Keľületi Éľdekegyeńeto Tanźlcs továbbiakban: rÉľ; Szervezeti és

ÉR KEZETT
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Működési Szabá|yzaténak (továbbiakban: sZMsZ) módosításaľól, melynek keretébęn
meghatźrozta a KÉT összetételét.

A jelenleg érvényben lévő KÉT sZMsZ értelmében a Tanács összetételét alkotja egyrészt a
fenntaľtĺíi oldal, mely: a polgármester, vagy az á|tala megbízott alpolgáľmester és
szakbizottsági elnĺikökből áll, másrészt az éľdekképvĺseleti oldal, melyek: a helyi szinten
reprezentatív szakszeľvezetekből áII. A Kjt. 6lA. $ (1) bekezđés éľtelmében a helyi
&dekegyeńetésben azoĺ szakszervezetek jogosultak részt venni, akik az aďott körben
reptezerfiatívak.

A Kjt. és az e törvény hatá|ya a|á tartoző munkáltatóknál mfüĺjđő szakszewezetek
reprezentativitásának megállapításĺĺról szóló 24l20II. (III.9.) számű Kormányrendelet
(továbbiakban: Rendęlet) alapján }}I|-ben esedékessé váIt a helyi szintű szakszervezeti
reptezentativitás megáIlapítása. A Repľezentativitást Megállapító Bizottság (továbbiakban:
RMB) f}II. szeptembeľ 8-ĺán megállapította, hogy mely szakszewęzętek reprezentatívak
Józsefuaľosban. A rcptezentativitás alapja a Kjt. 9. $ (2) bekezdés b) pontja, mely kimonđja:
terĹileti-helyi szinten azt a szakszervezetet kell reptezentatívnak tekinteni, amely
kozalkalmazotti jogviszonyban ál1ó tagjainak szźlma eI&i az önkormĺínyzat á|tal fenntaľtott
munkáltató|náI az adoÍt ágazatban fogla1koztatottkoza|ka|mazottak|étszźlrlanak 10 oÁ-át. Az
RMB döntése értelmében Józsefuarosban az alábbi szakszeľvezetek reprezęĺtatívak..

1 . Pedagógusok Szakszervezete
2. Bölcsődei D o1 gozók Demokľatikus Szaksz erv ezete

A 2008. évi rcptezentativitás vizsgálathoz képest váItozás, hogy a Szociális Munkások
Demokľatikus Szakszervęzete az idei vizsgá|atban nem repľezentatív.

Az RMB jegyzőkönyve és a számítással kapcsolatos téblźľ;at az eIőterjesztés mellékletét
képezik.

A Józsefuaľosi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabályzata mődosul (3.

szźlmu melléklet) a 2008. év őta bektjvetkezett véitozźtsok miatt (helyi önkormányzati
képviselő és polgłíľmesteľ választás, szakszewezetękrcprezentativitásĺának vá|tozása).
A Józsefuárosi Erdekegyeńeto Tanács mfüödtetése, összetételének váLtozása költségvetési
fedezetet nem igényel.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

H.łľÁnoz.ł.TI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefuaľosi Éľdekegyeztető Tanács összetételének módosítását az
alábbiak szerint:

a. xBľ iisszetétele
fenntartói oldal:
a polgáľmester, vagy az áItala megbízott alpolgĺáľmester és a szakbizottsági elnökök
(Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság;Hlłĺnánszolgáltatási Bizottság)



éľdekképviseletĺ oldal:
1 . Peđagógusok Szakszęrvezete
2. Bolcsődei Dol gozók Demokratikus Szaks zerv ezętę

elfogadja a Józsefuaľosi Érdekegyeztető Tanács Szervezęti és Mfüödési
Szabályzatanak 1. pontban szereplő módosítását az előteľjesztés3. melléklete szeľint.

felkéľi a Jegyzot, hogy gondoskodjon a Józsefuaľosi Érdekegyeztető Tanács
SzewezetiésMfü ödésiSzabáIyzatábarĺamódosításokátvezetéséről.

fe|hata|mazzaa,polgźrmęstert arra,hogy a 3. pontban foglaltak végrehajtását kovetően
a Jőzsefvárosi Érdeke gyeńeto Tanács Szervezęti és Műkodési SzabtĺIyzatźú írja a|á a

fenntaľtó Józsefuaľosi onkoľmányzat nevében.

Felelős: 3. pont esetében: jegyzo
1-2. és 4. pont esetében: polgiĺrmesteľ

Hatĺáľidő : I -2, pont esetében: 201 I . október 20.
3-4. pont esetében: 2011. október 31.

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 20|1. október 1 0.
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|. szźtmímelléklet

Szakszervezet neve:
Agazati

közalkalmazotti
|étszámz

Szakszeľvezeti
tagok |étszámz: "Á-os aránv:

BöIcsődei Dolgozĺók
Demokľatikus
Szakszeľvezete

319 fő 84 fő 26,3"/oVo

Szociális Munkások
Demokľatikus
Szakszervezete

3I9 fő 27 fis 8%

Magyar Orvosok
Szĺjvetsése

282 fő 10 fő 3,5o/o

MKKSZ Budapesti
védőnői
alapszervezet

282fő 20 fő 7%

Pedagógusok
Szakszervezete

963 fő I37 fő 14,2o/o

Pedagógusok
Demokľatikus
Szakszewezete

963 fő 24 fő 2,50/o



f. szźműmelléklet

Jegyzőkonyv

l(észü|t:
zotl. szeptember 8. 11 óra
Józsefu árosi on ko rm á nyzat Pol gá rmesteri H ivata | 3 00-as d íszterem

Jelen vannak;

dľ. Mészár Erika
a je gyzőt-he lyettes ítő a ljegyző
Mile.Király Beatľix
BöIcsődei Đolgozók Demokratikus Szakszervezete
Buchta Jánosné
MKKiZ Budapestĺ Védőnői Tagozat VIII. kerĺjletí alapszervezet
Schüttné Söveges Zsuzsanna
Ped agóg us ok Sza ksze rve zete
Moľovikné Füliip Csi|la
Ped ogóg us ok D e m okratikus Szaksze rvezete
Zaszlavik Gytirgy
Magyor Zeneművészek és Tőncmiivészek Szakszervezete

Dr. Mészár Erika a jegyzőt-helyettesítő aljegyző köszönti a je|enlévőket.

A közalkalmazottak jogá|lásáról szólô 1.:99f. évi XXXI||. törvény (továbbiakban: Kjt.} és az e

törvény hatálya a|á tartozó munká|tatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának
megállapításáról szóló f4ĺ20LI. (l!|.9.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rende|et)

a|apján a Reprezentativitást Megá||apĺtó Bizottság (RMB) ü|ését megnyitja.

|smerteti, hogy a Rendelet alapján szakszervezeti tag|étszámra vonatkozó adat|apokat

nyújtott be:

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Bölcsődei Do|gozók Demokratikus Szakszervezete
Szociá|is Munkások Demokratikus Szakszervezete
MKKsz Védőnői Tagozat Budapesti Vl||. kerü|eti szervezet
Magyar orvosok Sziivetsége

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a Munkaügyi Kapcso|atok

|nformációs Rendszer (Ml(lR} alapján nem nyújtott be szakszervezeti taglétszám igazo|ására

adatlapot.

|smerteti, hogy a Munkaügyi Kapcsolatok |nformációs Rendszere (MKlR} alapján és a Kjt.9.$
(2} bekezđés a} pontja a|apján, ame|y azt írja elő, hogy teriileti.helyi szinten aet a

szakszervezetet ke|l reprezentatívnak tekinteni, ame|y közalka|mazotti jogviszonyban á||ó

tagjainak száma eléri az tinkormányzat által fenntańott munkáltatók á|ta| fog|alkoztatott
kozalka|mazottak létszámának Loo/eát - nincs ľeprezentatív szakszervezet a kerületben'



A Kit. 9.0 (2l bekezdés b} pontja alapján, ame|y azt írja elő, hogy terü|eti-he|yi szinten azt a

szakszervezetet ke|| reprezentatívnak tekinteni, amely kozalkalrnazotti jogviszonyban á!ló

tagjainak száma eléri az onkormányzat álta| fenntartott munká|tatókná| az adott ágazatban

fogla|koztatott közalka|mazottak |étszámának to%.át, reprezentatív szakszervezetnek
minősü| a Pedagógusok Szakszerveeete és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete.
A Kjt. 9.$ (2) bekezdés c} pontja alapján, ame|y azt írja e|ő, hogy - területi-helyi szinten azt a

szakszervezetet ke|| reprezentatívnak tekinteni, amely az adott önkormányzat álta|

fenntartott munká|tatók |egalább fao/o-ában reprezentatíV, lega|ább egy ágazatban - nincs

ľeprezentatív szakszervezet.

Aszámítás a|apjául szolgá|ő, az MK|R rendszerben megtalá|ható,táb|ázatokés a Kjt.9. s (2)

bekezdés b) pontja szerinti számítás kiosztásra kertilnek.

A jelenlévők elfogadják dr. Mészár Erika a jegyzőt-he|yettesÍtő a|jegyző tájékoztatását és az

alábbi döntést hozzák:

Helyl szinten az ałábbÍ szakszeruezetek minősiilnek reprezentatívndk:

7' Pedagógusok $zakszeruezete
2. Błjlcsődei Dalgozók Đemokratikus Szdkszeruezete

Budapest, 20L1. szeptember 11.

k.ĺbpaĺĺ€f
dr. Mészár ill; /

a iegyzőt-helyettesÍtő a|jegyző

,łIĺ.ĺ,*..-...{*.*,.*ąfus]^ĺ
Király Beatriř
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Sch üttné Soveges Zsuzsanna
Peda góguso k Sza kszervezete

I

..'b.xe.k.k--..Hdup-ig*..
Buchta Jánösné

M KKSZ Budapesti Védőnői Tagozat

Morovikné Fti|op Csi||a
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3. számú melléklet

A Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő.testtilete és az onkoľmrányzat feĺlrÍntói körében
mfütidő egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési intézmények munkavállalói
éľdekképviseletei a Munka Törvénykönyvéről szőIő t992. évi )CilI. számű', valamint a
kozalka|mazottak jogállásaľól szóló 1992. évi. )ooilIl. töľvény vonatkozó paľagĺafusai
a\apján Létrehozzźk a Képviselő-testiilet - mint fenntartó - és az iĺtézményeket képviselő
rcptezeĺtatív szakszervezetek - mint munkavállalók érdekképviselete - a helyi
érdekegyeztetés ľendszerét (továbbiakban rÉľ), gondoskodnak annak korrelĺ:t, folyamatos
működéséről.

A KEľ colia:

A szakszervezeti egyeztetés fórumanak kialakításával és mfüödtetésével folyamatos
paľbeszéd megteremtése a kęrületben foglalkoztatott munkavállalók képviselete és a fenntartó

Képviselő-testület kĺizcjtt.

A fenti célok megvalósítása érdekében a szerzodő felek a rÉľ ĺeladatait és hatáskorét az
alábbiak szerint állapítjfü meg:

1. A KET hatáskiiľe:

|.a. A kĺjzalkalmazotti illetmény - előmeneteli rendszer ĺinkormányzati döntés előtti
egyeztetése.

1.b. A koza|ka|mazottak nagyobb csopoľtj źú. érintő intézkędések tewezetének önkoľmányzati
döntés előtti egyeztetése

1 . c. A KET szerv ezeti és mfü <jdési szabáIy zatźnak módosítása.

2. A KÉT feladatktiľe:

2.a. Biztosítja a munkaadók és munkavállalók hiteles tájékońatását az őket érintő
kéľdésekben.

2.b. Véleményt mond - a sziikséges egyeztetés lefolytatása mellett:
- az illetmény-előmeneteli ľendszer tervezetéro|,
- aköza|kďmazottak nagyobb csopoľtját érintő intézkedés tewezetérő|,
- az intézményi és szakmai fejlesztés fő iľanyait kijelölő, az esetenkénti prioritást

meghatźnozó célokľól,
- aziĺtézményťĺnanszírozás és a béren kívüli juttatások költségvetési tervezetéró|.

2. c.Egveztet:
- a munkaügyi kapcsolatokat és a koza|ka|mazotti jogviszoný érintő kerületi

jelentőségú kérdésekben,
- a keľületi iĺtézmények mfüödési és munkafeltételeivel kapcsolatos kéľdésekľőI és az

említett köľb en a fo g|aIkoztatotts ágot közvetlentil befo lyás o Iő intézkedé sekľő l,
- minden olyan kéľđésben, amelyet jogszabá|y nem szabályoz, i||eÚe L<ĺfejezetten a

KET hatáskörébe utal.



2.d. Javaslatokat. ajiínlásokat tesz a feltźrt munkavállalói érdekek érvényesítésére' az
érdekellentétek feloldásáľa, illetve a továbblép és ítźny źlra.

2.e. Kifoeásolhatja a tĺirvénysértő intézkedéseket, és intézkedést kezdeményezhet azok
ttirvényességi felülviz sgźl|ata érdekében.

2.f. Dĺint a KET szeĺvezetéve|, működésével, munkaprograrĺýźxa| kapcsolatos belső
ügyekben.

A KÉT összetétele:

1. A fenntaľtói oldal:

A polgármester, vagy az áIta|a megbízott alpolgáľmesteľ és a bizottsági elnĺjkök
N árosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság, Humánszolgáltatási Bizottság l

2. Az éľdekképviseleti oldal:

1 . Pedagógusok Szaks zervezete
2. B ölcsőđei Dol gozók Dęmokľatikus Szaksz erv ezete

e. rÉľ névsorát a melléklet tarta\mazza.

A KET műktĺdése:

1. A KÉT tilései á|ta|ábannvilvánosak . de zźńülés is tarthatő.
2. AKÉT zfutilést
a.l tarthat személyi ügyekkel kapcsolatos kérdés tárgya|ásakoľ, ha az éríntett a nyilvános

taľgyaláshoznem járu|thozzá és tizleti éľdekeket érintő kéľdés taľgyalásakoľ.
b. l tart a költségvetéssel kapcsolato s véleményének kialakítása soľán.
3. A KET nyilvános ülésén tanácskozttsi joggal vesznek tésń.atargyalócsopoľtok szakértőj.
4. A KÉT Ĺilését tjssze kell hívni a tagok egynegyedének vagy bráľmely oldal indítvényáta,

illetve a költségvetési koncepciót, vagy tervet tárgya|ő képviselő-testiileti ülés ęlőtt 15
nappal.

5. A KET ülését a polgáľmester vagy a soros elnĺjk hívja össze.
6. Az iilés összehívása meghívóval töľténik, melyet az iilés előtt legalább 8 nappal postiĺzni

kell, a napirendi pontként szeľeplő témát feldolgozandó írásos anyagokkal egyiitt.
7. AzuIést a polgármester vagy a soros elnök vezeti|e.
8. A KET határozatképes, ha mind a fenntaľtói, mínd az érdekképviseleti oldal képviselője

jelen van.
9. A KET dĺjntését egyhangúlaghozza meg, tesz javaslatot, fogalmaz meg aján|źlst, valamint

emel kifogást.
10. A KET egyet nem értés esetén valamennyi vélemény ľĺigzítésével terjesĺi elő a dcintésre

j ogosultak elé álláspontj ait.
11. A KET üléseiri5l jegyzőkönyvet kell készíteni. A részťvevők áIta| a|áírtjegyzőkönyvet

mindenki/minden fel megkapja. A jegyzőkönyv elkészítéséľől a Polgármesteri Hivatal
jegyzője által kijelölt szervezeti egység gondoskodik az ülést követő 3 napon belül.

|2. A j e gy zőkĺinyvnek tarta|maznia kell :

- a megjelent tagok és meghívottak nevét
- atáĺgyalt napirendi pontokat
- atanácskozáslényegét



- a konszenzussal kialakított véleméný, stb., valamint egyet nem éľtés esetén az eltérő

álláspontok at sző szerint.
13. A rÉr ügyviteli feladatait a Polgáľmesteri Hivatal jegyzoje által kijelö|t szeĺvezeti

egység látja el.
|4. A rÉľ auĺsfoglalásait 8 napon beIťll hozza nyilvánosságľa a wwwjozsefuaros.hu

honlapon, és kifiiggesztéssel a Polgáľmesteri Hivatal okmanyirođájźnkeľesztül.
15. A keľĹileti és azonkívĹili nyilvánosságelőttimegjelenést a KET dĺlnti el.

16. A rÉľ tagai saját tájékoztattlsi ľendszerĹik szerint az áItalllk képviselt szervezeteket
fo lyamato san informálj ĺák.

dátum:

dľ Kocsis l:N'Iáté polgáľmesteľ
a J őzsefu árosi onkorm źĺnv zat

nevében

Schüttné Söveges Zsuzsanna
Pedagó gus Szakszew ezet

részérő|

Mile-Kiľály Beatľĺx
Bölcsődei Dolgozók Demokľatikus

Szakszervezete
rész&ó|



mellék|et

A JóZsEF.vÁRosI Énonxľ c YEZTET Ó TAI\ÁCS NEvsoRA

A KET iisszetétele

fenntaľtói oldal:

megbízottja,

éľdekképviseletĺ oldal:

megbízoÍtja;

titkár a, vagy képviselőj e, megbízottja;
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