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Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. E|őzmény
A Képviselő-testület 8612012. (III' 01.) szźmlű'hatźxozatźnal módosította és elfogadta,,A Bu-
dapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat által fenntartott intézményekben
aLka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabźiyzatát'' (továbbiakban:
Szabźl|yzat). Azus Szabá|yzatzUlz. április l-jén lépett hatáIyba.

A Képviselő-testiilet a 97l20I3. (III.20.) sz. hatźrozatának 3. pontjában dĺjntött alľól' hogy
önként vá||a|t feladatként 2013. évben is biztosítja azimmfu állami fenntaľtásban, de önkor-
mányzati múkiidtetésben lévő iskolfü pedagógusainak a torzsgźrda jutalmat.

II.Indokolás
1. Szükséges, hogy aSzabá|yzathatá|yát az oktatási rendszeľ átalakulása következtében létre-
hozott Józsefuárosi lntézménymfüödtető Központ (továbbiakban: JIK) munkavállalóiľa is
terjessze ki a Képviselő-testtilet 
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:20|3. szeptember 18. . sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat az Alkalm azotti Juttatási Szab á|y zat mó do sítás ára

A napirendet nyílt ülésen kell tráľgya|ni, ahatźtrozat e|fogadźsźlhoz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Ilumánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x

Hatźn ozati i avaslat a bizottsás. szźmár a:

A Városgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|oterjesztés megtárgyalását.



2. A Losonci Téri Altalános Iskola igazgatőnoje íľásban jelezte, hogy van olyan munkaválla-
lójuk, aki 50 éves jogviszonnyal ľendelkezik, azonbarl a jelenlegi szabá|yozás éľtelmében
szźlmźtraönkormányzati juta|omnembiztosítható.

III. Tényállás
1. Jelenleg aSzabźiyzathatá|ya az önkoľmányzat tita| fenntaľtott szociális, gyeľmekvédelmi,
oktatási, közmúvelődési intézményekben, valamint aJőzsefvźrosi KcizterÍilet - Felügyeletnél a
munka tĺirvényk<inyve alapján foglalkoztatott és a Jőzsefvárosi Vĺáľosiizemeltetési Szolgálat
alka|mazźsábanáIIő főállású a|kaImazottak'ra- kivéve a Közterület-felügyelet és a Polgármes-
teri HivatalköŹisaviselői alkalmazottak - terjed ki.

A JIK fenntartója az onkormźnyzat, ezért indokolt, hogy a SzabźĺIyzat hatá|yát a JIK-ľe is
terj essze ki a Képviselő-testtilet.

2. Jelenleg az önkormáĺyzat kerĹileti torzsgárđa jutalomban részesíti a keľülęti önkormányzati
fenntaľtású költségvetési szervnél a|ka|mazottként munkábarl20,30,40 évet ęltöltött munka-
vállalókat az alábbí ĺisszegek szeľint :

a.) 20 éves munkaviszony esetén azíIletménypótlékalap 220 oÁ-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 420 Yo-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén azilletméĺypótlékalap 620 oÁ-a,

Javasolom atorzsgáĺda jutalom kiterjesztését az 50 éves munkaviszony esetéľe is az alábbiak
szeľint:
50 éves munkaviszony esetén a jutalom azil|etménypótlékalap 750 Yo-a.

Továbbájavaslom

IV. Jogszabályi környezet ismeľtetése
A Képviselő-testület hatásköre a Magyaľország helyi ĺjnkoľmányzatakő| sző|ő f0I1. évi
CL)ooilX. tĺirvény 41. $ (3) bekezdésén és 107. $-an alapul.

V. A diintós taľtalmának ismeľtetése
A módosítás értelmében (1. számú melléklęt, módosítás vastagbeťúvel kiemelve) aSzabáIyzat
hatá|ya kiterjed a JIK munkavállalóiľa is, valamint a I. 3.) pontban bevezetésre kerĹil az 50
éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók töľzsgárdajutalma' a jutalom osszege az
illetménypótlékalap 7 5 ÜYo-a.

vI. A diintés pénzügyi hatása
A szabá|yzatban az 50 éves munkaviszony beillesztése egy fő esetén 190,5 e Ft-ot jelent a
|<lfizetóijĺĺľulékkal egyiitt. A szabá|yzat módosítása tartós mfüĺidési <inként vállalt kote|ezętl-
séget jelent, jövőre az elózetes felmérés szerint minimum 1 fő (pedagógus) tölti be az 50 éves
munkaviszoný keriiletĹinkben. :

Az egy fő esetében afedezetet az alábbiak szeľint javaslom megjelölni:
III04 cím személyi juttatás és jáľulékainak maradvarryábő|,147,3 e Ft-ot,
a43,2 e Ft kül<jnbözetnek a működési általános tartalékon beliil az általĺános taľtalék előhźlny-
zatát.

Kéľem az alá.}bi határ ozati j avaslat elfo gadás át.



H.ł'ľÁnoza'TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1) elfogadja ahatározat mellékletétképező,,A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi
onkormanyzat áIta| fenntartott íntézményekben alkalmazottíjogviszonyban foglalkońatot'
do l go zók j utt atási szab źt|y zat,, - ot.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataĺiđő: 2013. szeptembeľ 18.

2) felkéri a polgármesteľt a fenti 1. pont szerinti szabá|yzat aláításfua.

Felelős: polgármester
Határidő : 2013 . szeptembet 24.

3) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általrános tartalékon beIi| az źita-
lános tartalék - kötelező fe|adat - e|őfutnyzatárő| 43,2 ę Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11104
cím - önként vállalt fęladat - személyi juttatás elóirźnyzatára34,O e Ft-ot, munkáltatót ter-
helő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó előírányzatáĺa 9,2 e Ft-ot átcsopoľtosít peda-
gógusok 50 évęs munkaviszony jutalma címén.

Felelős : polgiĺrmester
Hataridő: 2013, szeptember 1 8.

4) a)felkéri a polgríľmesteľt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a20|4. évi költségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.

b) az |.) pontban foglaltakkal taľtós ĺjnként vállalt működési kötelezettségetvá||a|.

Felelős: polgármester
Hatźttiďó : 20 | 4 . évi költségvetési koncepció elfo gadása

A dtintés végľehajtását végző
Ügyosztály

Budapest, 2013. szeptember 10.

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Rĺmán Edina
jegyző

szerv ezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi

nevében és meebízásából: ŕ
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1. sztmumęlléklet

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat

által fe n n ta ľto tt intézménye kben

alkalmazotti j ogviszonyban foglalkoztatott

d olgozók j uttatási szabíiy zata

A Budapest Fővaľos VIII. kerütet Józsefuarosi onkormźnyzat (a továbbiakban: önkoľmány.
zat) a szabáIyzatban biztosított, a jogszabáIyi e|őításokban foglalt és az azt meghaladó juttatá-

sokkal l<ĺvánja elismerni az aIkalmazottak munkáját, valamint erősíteni a kerĹilethez va|ő ko-
tődéstiket. A szabá|yzat céLja a kerületi a|ka|mazottak életk<jrülményeinek szinten tartása,
majd javítása egységeseÍL az ágazatok közötti különbségek megsztintetésével. A szabá|yzat
hatáIya az önkoľmźnyzat által fenntaľtott szociális, gyermekvédelmi, köznevelési, közműve-
lődési iĺtézméĺyekben, valamint a Jőzsefvźlľosi Intézménymĺíkłidtető Központnál kiizal.
kalmazottnkra, a Jőzsetváĺosi Közteľület - Felügyeletnél a munka t<iľvénykönyve a|apjźn
foglalkoztatott és a Jőzsęfvátosi Várostizemeltetési Szo|gá|at a|ka|mazásában á|Iő főállású
alka\mazottaha - kivéve a KöZteľület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
alka|mazottak - teľjed ki. Az ĺinkoľmrányzat amunká|tatőn keresztül gondoskodik arról, hogy
a juttatási szabáiyzatot valamęnnyí a|ka|mazott megismerje és a munkáltatón keresztül biĺo-
sítja a jelen szabźiyzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. PENZBENI JUTTATÁsor

I.) Evente egyszeri ruházati koltségtérítés

Az ađott szakmai źlgazatta vonatkozó hatályos jogszabáIyban foglaltak szerint, a jogszabźiy-
ban meghatározott ľuhaféleségekĺe térítésben részesĹilhetnek az a|ka|mazottak. A Józsefuaĺo-
si KđZterĹilet-felügyelet intézményen belül dol,goző alka|mazottak foľmaruha juttatásban ré-

szesülnek 2 éves kihordási idővel.

A Józsefuaĺosi Egészségügyi Szolgá|at munkavállalói munka-, és védőruha binositására a

munkavédelemľől sző|ő 1993. évi XCilI. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
ttiľténő egyéni véďóeszkozhasznźtIatźnak minimális biztonsági és egészségvédelmi követel-
ményeiről szőIő 6511999. 6II.22.) EüM rendelet rendelkezései irányadók. A Józsefuiíľosi
Egészségügyi Szolgálat munka- és védőľuhź.zatikoltséget saját bevételéből, valamint az oEP
tźmo gatás ábó l b izto sítj a.



2.) Ker etként b izto sítandó pénzb eni j uttatás ok

A tźtmogatás igény a|apján adhatő. A keretekĺe kültjn igénylőlap szeľint az abban megha-
tźĺrozottak szerint nýjthatjak be kéľelmükęt az aĺľa jogosultak, a kérelmen a munkáltató
javaslatának is szeľepelnie kell. A keretként biztosítandó pénzbeni juttatás mértékéľől,
módjaľól a munkáltató dönt.

Illetményelőleg
- Illetményelőlegethatározatlan időľe kinevezett a|ka|mazott kaphat. Határozott

időre kinevezetta|ka|mazott csak egyéni elbíľálás alapjźn(hatźrozott idő min.1

év) részesiilhet illetményelőlegben.

- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, taľtós (3 hónap) be-

tegállomany, ťlzetés nélküli szabadság, sztilési szabadságban részesülókrészé-
ľe.

- Az alkalmazotti jogviszonyát megsziintető vagy nyugdíjba vonuló a|ka|mazotť

fennmaradó illetményelőlegét az ę|szánoló lapjan fel kell tiintetni, amennyiben

aWagyar AllamkincstáÍ (MÁK) felé csekken nem ťĺzetibe egy összegben a

fennmaradő résń..

- Az a|kalmazott illetményelőleget a külön nyomtatviányon, az abban megjelĺilt
kĺjtel ezetts é g v á||alźsával i gényelhet'

- Az illetményelőleg ĺisszegétilgy kell megállapitani,hogy az egyéb levonások
mellett 6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás összege a havi nettó illet-
mény 33 %-át nem haladhatja meg.

- Az illetményelőleg felső hatáľa a folyósítás napjan érvényes minimálbér össze-

gének ĺitszĺiröse, de legfeljebb az alka|mazotthavi besorolási illetményének a
személyi jövedelemadó-előleggel , az egészségiigyi biztosítási és a nyugdijjáru-
lékkal csökkentett összeg kétszerese.

3.) Egyéb pénzbeni osztonző juttatások

Az ĺjnkormźnyzat keľĹileti torzsgáĺđajutalomban részesíti a keľĹileti önkormányzati fenn-
tartású költségvetési szervnél alkalmazottként munkábarl20,30, 40' 50 évet töltött dolgo-
zőkat.. A jutalom átađása évente töľténik iinnepélyes keretek közĺjtt az ágazat szakmai iin-
nepélyén. A munkavállalónak a totzsgárđa jutalom bruttó cisszege a mindenkoľi költség-
vetési törvényben meghatźnozott közalka|mazotti illetménypót|éka|ap %o-a:

20 éves munkaviszony esetén azíIIetménypótlékalap 220 %o-a,

30 éves munkaviszony esetén azi||eÍménypótlékalap 420 oÁ.a,

40 éves munkaviszony esetén az i||etménypótlékalap 620 oÁ-a,

50 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 750 oÁ.a.

a.)

b.)

c.)

d.)



Az I.,3. pontokban foglaltakĺa az ĺjnkormányzat a fędęzetet a költségvetési szerv költségve-
tésében bińosítja.

il. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

1.) Üdalési lehetőség

Az <jnkormáĺyzat tidülési lehetőséget biĺosít az önkormźnyzat iidülőiben a Józsefuaľosi
Gyeľmekek Üdtiltetéséért NonprofitKozhasznú Kft. tizleti tevében elfogadott térítési díj elle-
nében.

2') Utazási kedvezmények

A munkába jarással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési
kozőan a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
mányrendeletben fo glaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéria juttatás

A minđenkori önkoľmźnyzati költségvetési ręndelet szerint. A
mény szabtiyozza.

4.) A képernyő előtti munknvégzés

költség megtéľítésére vonat-
sző|ő 39 1201 0.(II.26.) Kor-

cafętéria rendszeľt az intéz-

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági kĺivetelményeiről szóló
50lI999. (XI. 3.) EiiM rendelet szęľint kell eljĺáľni.

A 2., 3.,4. pontban foglaltakľa a fedezetet az önkormźnyzat a kĺiltségvetési szerv ktiltségve-
tésében binosíť1a.

Záradék

Je|en szabá|yzat 20|3. szeptember 25. ĺapján lép hatályb a, ezze| egyiđejiileg a Képvise-
lő-testiilet 8612012. (III. 01.) sz.hatćrozatával elfogadott Alkalmazotti Juttatási SzabáLy-

zathatáIyát veszti.

A szabźůyzatot Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefuiáľosi onkormźnyzat Képviselő-
testĹilete ... .......|2013. (Ix. 1 8.) számí hatźlrozatával elfo gadta.

A Képviselő.testůĺlet 9712013. (III.20.) sz. határozatának 3. pontja alapján a Sza.
báiyzat I.3.) pontja2013.januáľ 01 - decembeľ 3l. napjáig kĺteľjed a2013.januáľ
01. napjától áltami fenntaľtásban, de Budapest Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat műkiid.
tetésében lévő iskolák pedagĺígusaiľa is, esetükben a juttatásľa való jogosultság szem-
pontjából a naptáľi évet kell Íigyelembe venni.

1.)

2.)

3.)


