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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számáľ a

.blőteľj esztő : S ántha Péteľné alpo lgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja 2012. december 19. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat álláshelyek vá,Jtozásá.ň,ól adódó kiiltségek fedezetének biztosításáľa

A napirendet lyl|tlzttrt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeľrĺ/mirrlĺs-Ítęlt
szav azattobb s é s szüksé s ę s.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság vďeffiezi X

Humánszolgáltatási Bżottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottlság szźtmźr a:

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság/Humanszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előteľi esztés męúźrsya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testülętę a 386lf0lf. (XI.08.) szźnnu
hatźltozatáva|, 2012. dęcember 10-i hatállya| létrehozta a lőzsefvárosi Intézménymúködtető
Központot (JIK) és meghatfuozta az iĺtézmény álláshelyeit iĺgy, hogy a köznevelési
íĺtézmények technikai đo|gozőit_l1 álláshely kivételével_ továbbľa is foglalkoztatja.
A határozat f4, pontjában felkéÍte a polgármesteľt, hogy az áIláshe|yek vá|tozásábő| adódó
költségeket terj essze be a Képviselő -testiile t 20 12. dęcembeľi iilésére.
A kĺjznevęlési feladatot ellátó egyes önkoľmĺĺnyzati fenntartású intézmények á||ami
fenntaľtásba vételéről sző|ő 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. $ (2) bekezdése értelmében a
Klebelsbeľg Iĺtézményfenntaľtó Központ fog|a|koztatotti állományába kerülnek a nemzęti
kĺjznevelésľől szóló 20|I' évi CXC. törvény 2013. szeptember l-jétől hatályos 2.

mellékletében felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörök, igy az
iskolatitkaľok is, akik jelenleg a technikai létszámban szerepelnek.
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A köznevelési intézmények kozalka|mazottai koziil 3 nyugdíjas (gazdaságí ügyintézők)
közalkalmazotti jogviszonyakerül felmentésselmegszüntetésre 2013. jarĺuźlr 1-jétől.

A kcjzalkalmazoltak jogá||źsáről szóló 1992. évi )ooilIl. tcirvény (továbbiakban: Kjt.) 30. $
(1) bekezdés d) pontja értelmében a munkáltatő a kozalka|mazotti jogviszoný felmentéssel
akkor sziintetheti meg, ha a koza|ka|mazott a fclmcntós közlésének, illetőleg legkésőbb a
felmentési idő kezdetének napjan nyugdíjasnak minősiil.
A Kjt. 33.$ (3) bekezdése szerint a munkáltató legalább a felmentési idő feléľe köteles a
kozalka|mazottatmentesíteniamlĺlkavégzésalól.

Az átlagkereset össze gét aMagyar Áthmkincstĺíľ az utolsó ĺégy ĺaptári negyedévben kifizetett
munkabérek alapján határozza meg, ezért az alź.ŕbi táblázatban Iáthatő átlagkeľeset összege
váItozhat.

Iĺtézményenként az alábbitábltzatban foglaltuk össze a felmentések kĺiltségigényét.

[ntézmény fő
Egy havi
i||etmény

(Ft)

Egy havi
át|agkereset (Ft)

Felmentési időre
jálrő

át|agkereset (Ft)

Osszes át|agkereset

fiáru|ékka| együtt)
(Fr)

Losonci I 132 300 t48 176 1.185 408 1.s0s 468

Deák Diák I 109 800 122 976 614 880 780 898

Németh I 180 300 201 936 r.615 488 2 0sl,670

összęsęn J 422 400 473 088 3.415 776 4 338 036

Az iskolák źlllami átvételével a technikai dolgozók munkáltatója 2013. januaľ L-jétő| a JIK
Lesz, ezért a 3 fő koza|ka|mazott felmentésének fedezetére a JIK költségvetésében kell
kötelezettséget vállalni.

A Képviselő-testület dĺintése a helyi ĺinkoľmanyzatokrőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. $ (1)
bekezdésében, valamint a 10. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon alapul.

Kéremazalábbihatáĺozati javaslatelfogađását.

H.ł.ľ.ł.noz,łTI JAvASLAT

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. előzetes kötelezettséget vá|Ia| a Jőzsęfvárosi Intézményműködtető Központ (1082
Budapest, Baross u. 84.) 2013. évi k<iltségvetésében haĺom fo részére a felmentések
fedezetére, melynek cisszege 4.338,036 Ft (3.415 776Ft+ 922260Ft járuIék)'

2. felkéľi a Deák Diák, a Losonci Téri és a Németh Lász|ő Általános Iskola
intézményvezetoit, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszÍintetéséľe vonatkozőan a
sziikséges intézkedést tegyék meg,



3. felkéľi a polgráľmestert, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
teľvezésękoľ vegye fi gyelembe.

Budapest, 2012. decembęr 7.

Felelős: polgármester
Hatáľiĺ|ő: 1-2. pont ęsętén: 2012. clecember 31.

3. pont esetén: a20I3. évi kĺiltségvetés tervezése

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzngyi|Jgyosztá|y, Humĺĺnszolgáltatási
Ügyosztály oeat ĎieŁ a loioncĺ ľerĺ es a Ném.th las'lo Általanos Iskola ĺntozmenyvezetoĺ
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Sántha Péteľné
alpolgármester

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és felhatalmazásáhő|




