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Előteľjesztő: dr. Kocsis Móté polgźrmester

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|f. március 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat kiiltségvetési átcsopoľtosításra
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BpľBzupszrÉSRE ALKALMAs :

Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|eményezi
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Tisztelt Képvise|ő-testiĺlet !

Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő.testĺilete 45/20|2. (II. 16.) sz.hatÁrozatźnak
11. a) pontjával döntiitt Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett |étszáLmá"ľrak 26 fővel toľténő
csiikkentéséről, és 20|2. jűnius 01. napjával a Hivatal engedélyezett |étszőlmáľ. 23I foben
hatátrozta meg. Ugyanezenhatőrozati pont b) pontjával a Képviselő-testiilet úgy döntött, hogy
biaosítja a felmentésľe keriilő munkatáľsak részére kiiltĺn tiiľvényben meghatfuozottak szerint
kifizetendő felĺnentési illetmények, végkielégítések, egyéb juttatlások és kapcsolódó járulékok
fedezetét.

Tájékoztatorn a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal |étszźtmának
csiikkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések végrehajtása megkezdődiitt, várhatóan 9
fő jogviszonya, valamint |7 üľes álláshely kerĹil megszüntetésre. Az előzetes számítĺások
szerint a létszámcsökkentés megvalósítása érdekében sztikséges munkáltatói intézkedések
váľható ktiltségeit az a|étbbitźlb|źzattarta|mazza, melyhez fedezet biztosítása szükséges:
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felmentési
időľe jáľó
i|letménv

végkĺe|égítés szabadság-
megváltás

Osszesen

Bľuttĺó kifizetés s 013 800 Ft il 189 600 Fr I 123 950 Ft t7 327 350 Ft

szociá|is
hon'ájáru|áls Q7%o)

| 353 726Ft 3 oft 192Ft 303 467 Ft 4 678 385 Fr

Osszesen: 6367 526 t4 210 792 | 427 417 22 005 735 Ft

Fedezetként javaslom a műkiidési céltaľtalék e|óirálnyzatźú megjelölni, melynek módosítása a
2012. évi kiiltségvetésről szóló 7l20l2. (II.21.) iinkoľmányzati ľendelet a|apján a Képviselő-
testiilet hatásköľe.

Kéremazalrálbbihatőrozati javaslatelfogadását.

H,ą,ľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|) u onkoľmányzat kiadás 11l07-0l cím mĺĺködési álta|ános és céltaľtalékon belül a
munkaviszony megszĹintetéséből adódó munkavégzés alóli felĺnentési időľe járó
illetmények, végkielégítéselg valamint szabadságmegváltĺások és azok járuléka
működési céltaľtalék e|őirányzatőľ. f2.006,0 e Ft.tal csilkkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11108.02 cím míĺködésre átadott péľzeszkőą sajált költségvetési szeľvek
felügyeleti működési támogatősae|őirányzatáĄ ugyan ezen összeggel megemeli.

2) a Po|gfumesteri Hivatal bevételi 12000 cím tĺímogatás saját kiiltségvetési szeľvek
feliigyeleti működési tĺámogatás e|őirényzatált 22.006,0 e Ft-tal, va|amint a 12202 cim
szeméIyi juttatas e|őirźnyzatán belĺil a felmentési időre jáľó illetméný 5,014,0 e Ft-tal,
a végkielégítés előirányzatźú 11,190,0 e Ft-tal, a uabadsőgmegválŁást |.124,0 e Ft-tal,
összesen 17.328,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékot szociális hozzájá.ľu|ás
e|őirányzatźlt 4.678,0 e Ft-tal megemeli.

3) Felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: l.2pontesetében: f0I2.március 01.

3. pont 20Í2. ápri|is30.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetierység: JegyzőiKabineĹ Péĺuiigyi Ügyosztály

Budapest, 2012. mfucius 01.
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