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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Tisĺelt Képviselő-testület !

I. Előzmények, tényállás' b eteľj esztés indoka
A kenileti szociális ágazat (oszirőzsa Gondozó Szolgálat, Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Kĺizpont, Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Katica Btjlcsőde és Napkozi ott-
honos óvoda bcjlcsődei ľészlege dolgozói (359 fő) esetében megvizsgálásra keriilt a foglal-
koztatottak bérfejlesztésének lehetősége, melynek megoldásiíľa javasolom, hogy egy havi
bérĹiknek megfelelő jutalomban ľészesüljenek jcivedelem-kiegészítésként az áIta|źnos jutal-
mazáson felül.
A szociális ágazat dolgozóinak eseti jutalma2013. novembeľ 12-ig kerül kifizetésľe.

il. A diintés célja, pénzĺigyi hatása
A szociális źąazat eseti egy havi jutalmtnaktervezett összege az á|ta|źnos működésitarta|é-
kon 59.136,0 e Ft' A szociális ágazatban egy havi jövedelem a|apjźnfizetethető eseti jutalom
összege akífizetot terhelo járulékokkal egytitt 60.509,7 e Ft'
A jutalom kifizetés egyszeľi, így taľtós kötelezettségvá'||a|ást.nem jelent az onkormźnyzatnak.
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Ké testülete szamara

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontja: 2013. november 06. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a szociális ágazat eseti jutalmazására

A napirendet nyílt ülésen kell taľgya|ĺi, ahatátozat e|fogađásźhoz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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IEGYZÓ

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí X

Határozati iavaslat abizottsás. szźlmáta.. -

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Kéovi s elő -te sttil etnęk az e l őteľi e s ztés me sléfi sv a|ásźLt.
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III. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése
A Képviselő-testiilet hatásköľe a kĺjzalkalmazottakjogállásĺĺľól szóló T992. évi X)O(II. tör-
vény77. $ (3)bekezdésében,2013. éviköltségvetéséről sző|ő9l20I3.(II.22.) önkormányzati
rendelet 8. $ (4) bekezdésében, valamint 10. $-ában foglaltakon alapul.

I(iľcmazalabbihatźľozati javaslatclfogadósót.

H.ł.rÁnoz,ł.TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. a szocíá|is ágazat alka|mazottait 2OI3. évben (oszírőzsa Gondozó Szo|gźiat, Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefuaľosi Egyesített Btjlcsődék, Katica Bĺjl-
csőde és Napközi otthonos ovoda bölcsődei ľészlege) egy havi bérüknek megfelelő eseti
j utalomban részesíti j ĺivedelem-kiegészítésként,

Felelős: polgármester
Határiďo : 2013. novembeľ 1 2.

2. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belĺJl' az á|ta-

lános tartalék - kcltelező feladat - eloirtnyzatárőI 59.136,0 e Ft-ot, a jutalom és járulékai -
ĺjnként vállalt feladat - céltaľtalék előfuźnyzatárőI I.373,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
1 1 108-02 cím finanszítozási mfüödési kiadáson be|i| az irányítőszervi támogatásként fo-
lyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ előírárryzatáľa,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I3. november 06.

3. a kciltségvetési szeľvek bevételi, azon belül a ťĺnarĺszítozási miĺködési bevételen belül a z
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺľť'tn töľténő jóváírása - ön-

ként vállalt feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatás előirányzatź"Í
47 .644,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhęlő jarulékok és szociális hozzájarulási adó eLoíľányza-

tát 12.864,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli a szociális źęazat eseti jutalmazźna címén' me-

lyet kĺiltségvetési szęrvenként és azon belül címľendenként az előterjesztés 7. számú mel-
léklete tész|etez,

Felelős: polgármester
Hatariďő : 20 13 . november 06.

4. felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező móđosításáĺéi a hataľo-

zatbaĺ fo glaltakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: legkésőbb 2013' december 31'



A diintés végľehajtását végző szervezeti egység:
<inkormanyzatif enĺÍartásúszociálisintézmények

Budapest, 2013. november 06.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina
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