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Budapest Józsefuárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Józsefuĺĺľosi onkormáĺyzat Képviselő-testületę a 2012. február 16-i ülésén elfogadta a
Józsefuaľosi onkormtnyzat 2012. évi kĺlltségvetéséľől szóló rendeletet. A költségvetéshez
kapcsolódó 45l20l2. (II.16.) képviselő-testiileti hatźttozat 5. pontja alapjźn: a Képviselő-
testtilet a2012' költségvetési évben az alkalmazottaknak szociális, temetési és továbbképzési
támogatásta forráshiány miatt fedezetet nem biztosít, ezért fe|kéľi a Polgármesteľt, hogy az
a\ka|mazottak juttatási szabá|yzatáĺak módosítását terjesszebe a Testtilet elé.

A jelenleg hatályos 49112007. (VII.l 1.) számú képviselő-testtileti hatźrozat által elfogađott és

a 10Il20|1. (ru. 03.) sz. határozattal móđosított Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozók juttatási szabályzatánąk I.2) a.) pontja a szociális támogatási keľetre vonatkozóan
és a c.) pontja a továbbképzési támogatásra vonatkozóan törlésre kerĹilt.

A szabéiyzat módosítását mellékletként c satoltuk. (I . számí melléklet)
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontja:201'2. marcius 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi AlkalmazottiJuttatásĺ Szabáł|yzat módosításáľa

A napirendet nyí|tlzárt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeťU/minősített
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi X /
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí X
Hatát ozatí jav as|at a bízotĺsáe száméÍ a:

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviseló.
testtiletnek az e|oteriesńés mestársyalását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. e|fogadja a hatérozat mellékletét képező ,,A Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkoľmányzat áItaI fęnntartott intézményekben alkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabáIyzat,'-ot, melynek hatályba
lépési időpontja: f0I2. április 01.

2, felkéri a polgármesteľt a szabéiyzat alźńrásźra.

Felelős: polgármester

Hataridő: 20|2. április 1.

Budapest, 2012. februáĺ |7,
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A Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefváľosĺ Onkormányzat
által fen nta ľto tt intézmé nye kben

alkalmazotti j o gviszo nyba n fo gla I koz tatott

do|gozók j uttatási szabá,Jy zata

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat (a továbbiakban:
önkormányzat) a szabźl|yzatban biztosított, a jogszabá|yi előírásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatásokkal kívĺánja elismęrni az alka|mazottak munkáját, valamint erősíteni a
keľülethęz való kötődésüket. A szabá|yzat cé|ja a keľületi a|ka|mazottak életkörĹilményeinek
szinten tartźsa, majď javitása egységesen az ágazatok kĺjzötti különbségek megsztintetésével.
A szabáIyzat hatá|ya az önkormányzat által fenntartott szociális, gyeľmekvédelmi, oktatási,
közművelődési intézményekben, valamint a Jőzsefuárosi Közterület - Felügyeletnél a munka
törvénykönyve alapjźn foglalkoztatott és a Józsefuaľosi Városüzemęltetési SzolgáIat
a|kalmazásában á||ő foállású a|kalmazottak'ta - kivéve a KözterĹilet- felügyelet és a
Polgáľmesteri Hivatal kcjztisztviselői a|ka|mazoÍtak - teľjed ki. Az önkormányzat a
munkáltatón keresztül gondoskodik arrő|, hogy a juttatási szabáLyzatot valamennyi
a|ka|mazott megismerje és a munká|tatőn keresztül biztosítja a jelen szabá|yzatban foglalt
j uttatások igénybevételét.

L PENZBENI JUTTATÁsox

I) Évente egyszeri ruházati kÓltségtérítés

Az adott szakmai ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak szeľint, a
jogszabá|yban meghatźrozott ruhaféleségekľe térítésbęn részesülhetnek az a|ka|mazottak. A
Józsefuarosi Közteriilet-felügyelet intézményen belül dolgozó a|ka|mazottak formaľuha
juttatásban részesülnek 2 évęs kihoľdási idővel.

A Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruha biztosítására a
munkavédelemľől sző|ő |993. évi XCilI. tĺirvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
töľténő egyéni védőeszköz haszná|atźnak minimális biĺonsági és egészségvédelmi
követelményeiľől szőIő 6511999. 6II.22.) EüM rendelet rendelkezései iľĺínyadók. A
Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat munka- és védőruhźEati ko|tséget saját bevételéből,
valamint az oEP tźlmo satásából biztosíti a.



2.) Ker etkent bizto sítandó pénzb eni j uttatósok

A támogatás igény alapjan adhatő. A keretekĺe külön igénylőlap szeľint az abban
meghatfuozottak szerint nyújthatják be kérelmfüet aZ arra jogosultak, a kéľelmen a
munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A keretként biztosítandő pénzbeni juttatás

mértékéről, módjĺáľól a munkáltató dönt.

Illetményelőlee

- Itletményelőlegethattrozatlan időľe kinevezett a|ka|mazott kaphat. Hatátozott
időre kinevezeÍt a|ka|mazott csak egyéni elbíľálás a\apjźn (hatźľozott idő min.1

év) ľészesülhet illetményelőlegben.

- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, taľtós (3 hónap)
betegállomány, ťĺzetés nélküli szabađság, szülési szabadsźryban részesülők
tészére'

. Az a|kalmazotti jogviszonyát megsziĺntető vagy nyugdíjba vonuló alkalmazott
fennmaĺadó illetményelőlegét az ę|számoló lapjan fel kell tiintetni' amennyiben
a Magyar Áilamki''cstár (MÁĐ fęlé csekken nem ťĺzeti be egy összegben a
fennmaľadő részt.

- Az a|ka|mazott illetményelőleget a külön nyomtatványon, aZ abban megjelölt
kĺjtelezetts ég v ćila|ástlval i gényelhet.

- Az illetményelőleg összegétilgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások
mellett 6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás ĺlsszege a havi nettó

illetmény 33 %-át nem haladhať1a meg.

- Az illetményelőleg felső hatźra a folyósítás napján éľvényes minimálbér
ĺisszegének ötszĺircise, đe legfeljebb az a|ka|mazott havi besoľolási
illetményének a személyi j<ivedelemadó-előlegge|, az egészségiigyi biĺosítási
és a nyugdíjjarulélĺkal csökkentett ĺlsszeg kétszerese.

3.) Egyéb pénzbeni osztonző juttatások

Az önkormźnyzat keľületi torzsgtrda jutalomban részesíti a kerületi önkormányzati
fenntaľtású kciltségvetési szervnéI alkalmazottként munkában 20, 30, 40 évęt töltött
ďo|gozőkat. A jutalom źúadása évente töľténik tinnepélyes kęľetek kĺiztĺtt az ágazat

szakmai tinnepélyén. A munkavállalónak a torzsgárđa jutalom bruttó összege a

mindenkori kĺiltségvetési tĺirvényben meghatźtozott koza|ka|mazotti illetménypótlékalap
oÁ-a:

a.) 20 éves munkaviszony esetén azilIetméĺypótlékalap 220 Yo-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén azíIlętménypótlékalap 420 oÁ-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén azĺIletménypótlékalap 620 %o-a.

Az 1., 3. pontokban foglalta|<ra az tinkormányzat a fedezetet a költségvetési szeľv
ktiltségvetésében biztosítj a.



il. TERMESZETBENI JUTTATÁSOK

I.) Üdulési lehetőség

Az ĺinkormźnyzat üdtilési lehetőséget biĺosít az önkoľmźnyzat ridülőiben a Józsefuarosi
Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Nonproťrt Kĺjzhasznu Kft. uzleti tevében elfogađott térítési díj
ęllęnébęn.

2.) Utazási kedvezmények

A munkába jaľással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési kclltség megtéľítésére
vonatkozóan a munkába jarással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésľől szőIő 3912010.(II.26.)
Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéľia juttatás

A minđenkoľi önkormányzati költségvetési rendelet szerint. A cafetéria ľendszeľt aZ
intézmény szab źiy o zza.

4.) A kepernyő előtti munknvégzés

A képeľnyő előtti munkavégzés minimális egészségiigyi és biztonsági kĺivetelményeiről szóló
50lI999. (XI. 3.) EüM rendelet szeľint kell eljárni.

A 2., 3., 4. pontban foglaltakľa a fedezetet az tinkormányzat a költségvetési szelw
ktiltségvetésében biztosítj a.

Záradék

1.) Jelen szabá|yzat f01'2. április 01. napján lép hatályba, ezze| egyidejűleg a Képviselő-
testiilet 10112011.(III. 03.) sz. határozatával elfogadott Alkalmazotti JutlatásiSzabźiyzat
haÍźiyát veszti.

2.) A szabá|yzatot Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiilete ...l20I2. (. .. .. ...) számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2012. máľcius ...

Dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteľ

fenntaľtói oldal érdekképviseleti oldal




