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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hattr ozati iav aslat a bizottság' számáta:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi /Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stületnek az előteľi es ńés mee1ttr gy a|ásźú.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete a 21Il20|2.
(VI.21.) számíhatározatában döntött akozoktatási és szociális intézményeiben foglalkoztatott
kĺjzalkalmazottiá||áshelyekvźltozźsátőI,a I32l20I2, (Iv.19.) szźlmu határozatźlban hĺíľom
koza|ka|mazott (íntézményvezetők) felmentéséről, valamint a |7812012. (V.17.) számil
hatźrozatźlban aPráfiet Altalános Iskola jogutóddal tĺjľténő megsziintetéséről.
A 2II|20L2. (VI.21.) számll határozat 6. pontjában felkérte a polgármesteľt, hogy az
álláshelyek vá|tozásźtből adódó költségeket terjessze be a Képviselő-testiilet 2012. szeptemberi
ülésére.
A fenti dĺintések a|apján a HumánszoIgá|tatási Ugyosztá|y felméľte a költségelvonásokat,
illetve többletköltség igényeket.

Átl ás he ly e k v ált oz ás ának kolts é gi génye

Az ínÍézményi álláshe|yek számának vá|Íozása a 2I1l20I2. (VI. 21 .) sz. hatźlrozat szerint f0I2.
augusztus 1-től:
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Intézmény neve áll ás he lv e k s z ámának v ált o zós a

Pľáter Altalános Iskola -44,5

Németh Lász|ő Altalános Iskola +29

Deak-Diĺák Altalános Iskola +l

JEGYMKAI +1,5

Losonci Téri Altalános Iskola lĄ.TL

Vajda Péteľ Enek-zenei Altalános és
Sportiskola

|Ą-TL

Józsefuaĺosi Zeneiskola +0,5

Sziváwáĺy Napközi otthonos ovoda +0,25

Oszirózsa Gondozó Szolgálat -3

ÍntézményeklétszámváItozásánakktlltségigényeFt-ban

iĺtézmény
Személyi

juttatás: béľ és
pótlékok

Személyi juttatás:

koltségtérítés,
hozzájźtru|ások,
kereset kieg.,

cafeteria.
távolsási bérletek

munkáltatót
terhelő

jaĺulékok, EHo

dologi
SZJA

Deák Diák Altalános
Iskola 626 220

55 685
15 750r

r79 959 10 600

\ajda Péter Enek-zener
Altalános és Spoľt iskola 968 400 TII 370 274 722 21 206

Losonci Téri Altalanos
Iskola l 0f8 400 ttr 336 290 9r7 2I r99

JEGYMKAI I 186 000 83 s34 330 r61 ls 90s
Józsefuiíľosi Zeneiskola 216 000 27 844 61 633 5 301
Szivárvźny Napközi
Otthonos Ovoda

108 000 13 920 30 816 2 650

Osszesen: 5.797.528 4 r33 020 419 439 1 168 208 76 861
*: minőségi bérpótlék

A felttintetettintézmények engedé|yezett álláshelyeinek tĺjbbletköltségét kimutató táblázatnem
tarta|mazza a jogutód Németh Lász|ő Altalános Iskola álláshelyeinek költségigényét, mert a
megszűnt Prátet Áttalĺános Iskola költségvetésének lezfuását a dologi előirányzat
átcsopoľtosításźtval eg}.utt aPénzngyilJgyosztáIy készítette elő, melyet a Képviselő-testiilet a
költségvetési ľendelet módosításáról szóló előteľjesztés kęľetében tárgya|.

Az áI|áshelyek felülvizsgá|ata soriín a szociális ágazatban háľom tiľes álláshely (gondozói
állások) keľült elvonásra 2012. augusztus 1-jével. Az engedé|yezett álláshelyek csökkenéséből
adódó bérmegtakaľítás I.927'170 Ft (1.927,2 e Ft) elvonásra keľü| az oszirózsa Gondozó
SzolgáIat költségvetéséből, részleteiben ľendszeres illetmény 1,296,0 e Ft, cafeteia 167,7 e Ft,
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó 369,8 e Ft, dologi SZJA 31,8 e Ft,
dologi munka és védőruha62,5 eFt.

Felmentés e k ko lts é gi génye
A Képviselő-testület |32l20I2. (IV.19.) szźltnűhatározatában döntött három kozalkalmazott
felmentéséről. A határozat 5. pontjában a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy



teľjessze be a felmentésekből eľedő többlet költségek összegét, és azok k<iltségvetési _
béľmegtakaitás, működési általános és céltartalék _ fedezetét. A Magyat Allamkincstĺĺľ
Buđapesti és Pest Megyei Igazgatősága áIta| megkrildött átlagkereset alapjáĺ kertilt
kiszámításľa a felmentési időre jaró illetmény.

A Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvú Általanos Iskola f012. évi
kĺjltségvetésébell 2.II3.7I8 Ft, jarulékok (27%) 570.704 Ft, mindĺisszesen 2.684.422 Ft
összegben ľendelkezésre á11. Fedezet szĹikséges az átlagkeresetből adódó külonbözet felmentés
(489.5I2 Ft, járulékok 132.168 Ft) és a végkielégítés (5.958.672Ft) ĺisszegére, azaz 6.580.352
Ft-ra.
Nem igényel ttjbbletfedęzetet a Jőzsefváĺosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gáIat és Szakmai
Szo\gáItatő lĺltézméĺy 2012. évi költségvetésében rendelkezésre álló I.642.696 Ft, járulékok
(27%) 443.528 Ft, minđösszesen 2.086.224 Ft, valamint a Napľaforgó Napközi otthonos
ovoda 2012. évi k<iltségvetésében rendelkezésľe álló |.I82.I93 Ft, járulékok (27%) 319,192
Ft' mindösszesen 1.501.385 Ft.

Intézményvezetők kér elmének knlts é gigénye
A Németh LászIő Általános Iskola gazđaságí vezetője áItaI megküld<itt - az iskolak
bérfelhasználás maľadványźrőI20If . év első hét havi - kimutatás alapján négy iskola (Vajda'
Deák Diák, Losonci és Molnaľ) nem tlldja kigazdálkodni a minőségi munkát végző
kĺjzalkalma zottak felmentését' valamint e gy iskola a j ubileumi j utalmat'

a) jubileumi jutalom: A Vajda Péteľ Ének-zenei Általĺĺnos és Sportiskolában az egyik -

előrehozott nyugdíjľa jogosult - pedagógus 2012 áprilisában lemondott kozalka|mazottí
jogviszonyárő|. A 2012. évi koltségvetés tervezésekor még nem volt látható a jubileumi
jutalom, ezért nęm keľĹilt bętervezésľ e az intézmény költségvetésébe.
A közalkalmazottak jogáIlásańl szóló 1992. évi )ooilIl. törvény 78. $ (4) bekezdése
éľtelmében fennálló kötelezettségiink a|apján javaslom, hogy az előrehozott jubileumi
jutalom többletigényével a Yajda Iskola koltségvetésénęk személyi elóirárryzatźnak
módosítását.

b) felmentési i\letmények: A 20If. évi költségvetés tervezésekor az íntézméĺyvezetők á|tal'
je|zett felmentési időre jáľó illetmények nęm keriiltek be az intézményi költségvetésekbe.
Az íntézményvezetők olyan kozalka\mazottaknak nem tudják kigazdá|kodni a felmentési
illetményeket, akik Józsefuárosban dolgoztak hosszú éveken át és kimagasló szakmai
munkavé gzéstikért több sz<jr részesültek elismeľésben.
|ntézményenként aZ alábbi tábIázatban mutatjuk be az intézmények köItségvetési
pótigényét, mely taľta|mazza a Molnáľ Iskola esetében a I32l20|2. (IV.19.) számil
határozat szerinti felmentési illetmény és végkielégítés összegét is.

Megnevezés Dedk Didk Iskola Molnáľ Feľenc
Iskola

Losonci Téri
Iskola

Vajda Péter
Iskola

felmentés
szab.megváltás
helyettesítés
véskieléeítés

295.000 Ft
kigazdálkodva

732.779 Ft

122.378Ft
4.691.868 Ft

828.000 Ft 627.000Ft

jubileumi
iutalom

755.000 Ft

jaľulék 79.650 Ft r.497.697 Ft 223.560Ft 373.140 Ft

Osszesen 374.650 Fr 7.044.722Ft 1.051.560 Ft 1.755.140 Fr

Mindässzesen: 10.226.072Ft



Kéľęm a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekľe tekintettel módosítsa a közoktatási
iĺtézmény ek 20 1 2 . évi kö ltsé gveté s ének szemé lyi előír ány zatát.

A fent leírtak a|apján a többlet költségek és a megtakarítások ĺisszegzése a következő:

Iétszámv álltozés miatt iskolak
|étszźmvtitozźsmialtoszirőzsaGondozóSzoIsźLIat
iskolá]< többletköltség igénye

Osszesen:

5.797,5 eFt
- I.927,2 eFt
I0.f76,1eFt
14.096,4 eFt

A többlet költségek fedezete a mfüĺjdési cé|tata|ékon belül a munkaviszony megsztintetéséből
adódó munkavégzés alóli felmentési ídóre járő, valamint végkielégítések illetményei és
j arulékai előir źny zatán bizto sított.
A kĺiltségvetés módosítása, megá||apitása a Képviselő-testiilet át nem rvházhatő hatásköľébe
tartozik. Figyelemme| az otv. 10. $ (1) bekezdése d) pontjában fogtaltakľa, az a\źtbbihattrozati
j avaslatot teľj esztem elfo gadásra a T isńęlrt Képviselő-testiilęt elé.

A fontiek aIapjáĺ kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Ha,rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy:

az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és á|taIános tartalékán belül a
munkaviszony megsziintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési iđőre járő,
valamint végkielégítések illetményei és járulékai e|őkányzatát 14.096,4 e Ft-tal
csökkenti és ezzeI egyidejűleg a kiađás 11108-02 cím működésľe átadott pénzeszkijz
áIlamhźlnartáson beltilľę, ezen belül saját kciltségvetési szervek feliigyeleti működési
tźtmogatása e|okányzattń, ugyan ezen összeggel megemeli álláshelyváltozások
többletköltségei, jubileumi jutalom és felmentések támogatása címén.

a Deĺák - Diák Általános Iskola 7L5OO-O2 cím bevéte|itámogatások saját kĺiltségvetési
szeľvek mfüödési felügyeleti szervi támogatźsa e|őirtnyzatát 888,2 e Ft-tal megemeli
és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatrín belül a rendszeres személyi
juttatások elóírźnyzatát 626,2 e Ft-tal, cafeteria céljellegű elóírźlnyzatéú 55,7 e Ft-tal,
munkavégzéssel kapcsolatos díjazás e|őfuźnyzatát I5,7 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzźljáĺulási adó e|oiráĺyzatát 180,0 e Ft-tal, dologi 1ZJA
eloiréĺnyzatát 10,6 e Ft-tal megemeli egy fő álláshely bővítés költségvetési fedezete
címén.

a Yajda Péter Ének _ Zeneí Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása
e|őkźnyzatat I.375,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

előirźnyzatán beltil a ľendszeres személyi juttatások elóírźnyzatát 968,4 e Ft-tal,
cafeteľia céljellegtĺ e|őkźnyzatźi 111,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzźĄáruIási adó e|oirttnyzatát274,7 e Ft-tal, dologi sZJAe|óirtnyzatát2I,2 e
Ft-talmegemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bęvéteIi támogatások saját költségvetési
szervek múkcidési felügyeleti szeľvi támogatása előirányzatát I.45I,8 e Ft-tal megemeli
és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elóirányzatán belül a rendszeres személyi
juttatások eIőfuányzatát I.028,4 e Ft-tal, cafeteľia céljellegiĺ e|őirźnyzatźLt III,3 eFt.tal,
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munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájnu|ási adó előirźtnyzatát290,9 e Ft-tal,
dologi 9ZJA elóirźnyzatźńfl,z ę }-t-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési
fedezete címén.

5. a Jőzsęfváĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általĺĺnos Iskola
71500-07 cím bevéte|i támogatások saját kĺiltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti
szervi támogatása e\óirźnyzatát 7.615,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás előftźnyzatan belül a rendszeľes személyi juttatások e|óirźnyzatát
1.186,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű e|őirányzatát 83,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jĺáľutékok és szociális hozzájárulási adó e|őirényzatźLt 330,2 e Ft-tal, dologi \ZJA
e|oitányzatát |5,9 e Ft-tal megemeli másfel fő áIláshely bővítés költségvetési fedezete
címén.

6. a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek műköđési
felügyeleti szervi támogatásaeloirányzatát310,7 e Ft-talmegemeli és ezzę| egyidejűleg
a kiadás személyi juttatás előfuányzatán belül a rendszeres személyi juttatások

előirźnyzatát fI6,0 e Ft-tal, cafetęria céljellegű e|oírányzatát 2],8 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺalási adó elóirtnyzatát 6l,6 e Ft-tal, dologi SZJA
előítźnyzatźú 5,3 e Ft-tal megemeli fél fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

7. a Szivtrvźny Napközi otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját

kĺiltségvetési szervek működési felügyeleti szeľvi támogatása előfuźnyzatát 155,4 e Ft-
tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oírtnyzatán belül a
rendszeres személyi juttatások e|őkányzatát 108,0 e Ft-tal, cafetęľia céljellegű
elokányzatźLt |3,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási ađó

eloirźnyzatát 30,8 e Ft-tal, dologi SZJA elóírtnyzatát 2,7 e Ft-tal megemeli 0,25 fő
álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

8. a Deák _ Diák Általános Iskola 7I500-Of cím bevételittrnogatások saját költségvetési
szervek mfüödési fetügyeleti szeľvi támogatása előfuźnyzatát 374,7 e Ft-tal megemeli
és ezze| egyidejűteg a kiadás személyi juttatás e|ófuźnyzatán bęlül az á||ományba nem
taľtozók juttatásaí e|őirźnyzatát295,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó e|oirźnyzatźLt 79,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett
dolgozó felmondási időľe jaró ílletménye címén.

9. a Molnaľ Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelviĺ Áltatrínos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüođési felügyeleti szervi tźrnogatása
eloírćnyzatát 7.044,7 e Ft-tal megemeli és ęzze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

eIoírźnyzatan belĹil az á|Iományba nem tartozőkjuttatásai előfuányzatát 732,8 e Ft-tal'
helyettesítés előirányzatát 122,3 e Ft-tal, végkielégítés e|óirányzatát 4.691,9 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő j árulékok és szociális hozzájárulási adó eloírányzatźń I .497 ,7 e Ft-tal
megemeli munkavégzés alól felmentett do|goző miatti t<jbbletköltség címén.

10. a Losonci Téri Által.ínos Iskola 71500-03 cím bęvéte|i támogatások saját kĺĺltségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi ttnnogatása előirtnyzatát I.05I,6 e Ft-tal megemeli
és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirtnyzatán belĹil az áI|omtnyba nem
tartozők juttatásai e|óitźnyzatát 828,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó előiľányzatát 223,6 e Fttal megemeli munkavégzés alól felmentett
do|goző felmondási időre jaĺó illetménye címén.



11. a Vajda Péteľ Enek- Zenei Altalános Iskola 71500-06 cím bevéte|itźrnogatźlsok saját
koltségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása eIőírányzattń |.755,I eFt-
tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őiľźnyzatán bęlri| az
áIlomĺínyba nęm tattozók juttatásai e|őirtnyzatźń 627,0 e Ft-tal, jubileumi jutalom
előirányzatźLt755,0 e Ft-tal, munkákatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájarulási adó
e|őirźnyzatát373,I e Ft-tal megemeli mllnkavégzés alól fęlmentett dolgozó felmondási
ídőre jtnő illetménye és jubileumi jutalom címén.

|2. az oszirőzsa Gondozó Szo|gá|at 40100-01 cím bevéte|i támogatások saját kciltségvetési
szervęk műkĺjdési feliigyeleti támogatása előirźnyzatát I.927.2 Ft-tal csökkenti és ezzel
egyiđejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|őkányzatźi
|.296,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 167,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok
és szociális hozzájarulási adó e|őirźnyzatát369.8 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatĺín belül a
munkaruha-védőľuha e|őirányzatát 62.5 e Ft-tal és az SZJA eloirźnyzatát 3I.8 e Ft-tal
csökkenti 2012' augusztus l-től 3 fő engedélyezett létszán csökkęntésből adódó
megtakarítás címén.

13. felkéľi a polgármestert, hogy az onkormányzat költségvetéséről szóló ľendelet
következő módosításánźi a hatźtrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Határid'őz 1-12. pont: 20|2. szeptember 20.
13. pont: az onkormźnyzat költségvetésének következő módosítása, legkésőbb

2012. decembeľ 31-is

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszo|ga|tatási[Jgyosztá|y,Péĺ:ľ;ĺürgyi
Ügyosztály

Budapest, 2012. szeptembeľ 3.
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