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Buda pest Józsefvárosi Onkoľmá ny zat

Kénviselő.testĺĺlet e számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgiĺľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 20|3. november 20. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat szándéknyi|atkozat a|áirńsára a ,,Jobb velĺĺnk avilrág,, pľogram keľe.

tében

A napirenđet nyílt ülésen ketl taľgyalni, a hatarozat eIfogađásźůloz minősített szavazattöbb-

ség sztikséges.

ElorÉszÍľoszpxvzzBrI BcysÉc (ľÉv, szlctĺó): Jncvzol KĺĘ
KÉszÍľr,ľľe (ÜcvnľÉzo Neve, szlcxó): MÁľneHÁzl JuoIľ
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Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határozati javas|atabizottsétg,szźLmźLra:.-

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság / Humanszo|gźitatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testĺileürek az előteriesztés megÍźrgyalásźi.
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Tisztelt Képviselő.testĺilet!
I. Előzmények

A ,,Jobb veliink a Világ!'' rendezvénysoľozat keretein belül a Nem Adom Fel Alapítvźny ta-

pasztalatí szakértói _ az énntettfogyatékos személyek kezdeményezésére - a Beltigyminiszté-

ł.'''', azEmberíErőfoľások Minisztériulna' a Kt5zigazgatási és Igazságýgyi Minisztérium és

a Budapest Főviĺľos XI. keľĹilet Ú3uuda onkormanyzattźmogatźlsával, valamint szakmai szeľ-

vezetek, mint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségééľt Kijzhasznű Nonprofit Kft. és a

Munkaesély Szövetség közremiĺkĺĺdésével egy szemléletváltást kezdeményező progľamot

kívlán elindítani 2oI3. decembeľ 3-án, a Fogyatékos Emberek Világnapjan.

il. .Ą beterjesztés ĺndoka

Az I. pontban felsorolt szeľvezetek azza| fordultak onkoľmanyzatunkhoz, hogy támogassa a

^"g,i\to,ott 
munkaképességiĺ valamint fogyatékos személyek kozigazgatásban töľténő fog-

lalkoztatását azźita|, hógy a 20|3. december 3-źntartandó rendezvényen, tinnepélyes keretek

között egy közös szándék,ĺĺyilatkozata|áirásźlval csatlakozik a kezdeményezéshez. A szandék.

nyilatkozat a|áirźsźůlozsziikséges a polgáľmester képviselő-testt.ilet á|talife|hata|mazźsa.
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[I-Iv. Tényállási adatok és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A megváltozott munkaképességű, fogyatékos embeľek visszavezętése a nyílt munkaerőpiacra
kiemelt korményzati feladat, amelynek megvalósulása érdekében e szandéknyi|atkozattal
nemcsak a figyelemfelhívás a cél, hanem a szemléletváltás mind szélesebb köní elősegítse a
helyi szinttĺ programokon keresztül.

A Fogyatékos Emberęk Világnapja alkalmából a csatlakoző intézmények vezetoi kozös szán-
déknyilatko zatot imak alá, amelyben :

" vállalják, hogy a jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkaválla-
lók létszáman felül 20|4-ben még legalább két megváltozotímunkaképességri munka-
vállalót fog|a|koztatnak elősegítve e személyek nyílt munkaeľőpiaci integráciőját,

' vállaljfü, hogy a megváltozott munkaképességrĺ személyek a|kaLmazása soľán együtt-
múktĺdnek a programot szervezo szakmai szervezetekkel és munkatársaikkal,

" vállaljrĺk legalább egy szemléletfoľmáló, a tapasztalati szakértók által tartott tľéning
megvalósításźlt a szewezet HR teľületen dolgozó és a munkaszervezésben közremfüĺ!-
dő munkat źtr sai számáĺa,

' vállaljak, hogy az źitaluk szervezettjelentősebb ľendezvényeken (keľĹileti, vĺĺľosi na-
pok, búcsú, majális, kulturális fesztivźi, stb. _ évente 2-3 alkalommal) alkalmanként
legalább egy olyan műsoľszámot is megrendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k)
műkĺidnek közĺe' ezźltal is felhíwa a fĺgyelmet az eséIýeremtés fontosságára.

A programba Budapest Főviĺľos, a keriiletek és a megyei jogú vĺĺrosok önkormźĺnyzataikap-
nak meghívást, amely reprezentáI egy üzenetértékű, országos ĺlsszefogást, ezá|ta| réirányitva a
fi gyelmet e munkavállaló i kcir a|kalmazáslínak lehető sé géľe.

A szándéknyi|atkazat aláítását követően javasolt annak az átganđolása, hogy a vállalás teljesí-
tése érdekében 2014. évben kerüljtin kialakításľa két munkakdr kifejezetten fogyatékos, illet-
ve megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására, amely adott esetben Iétszźml-
emelést tehet szĹikségessé.

A Polgáľmesteri Hivatal 2014. évi továbbképzési előiranyzatát az érzékenyítő tréningen való
részvétel költségeinek ťlgyelembevételével kell tervezni, ennek becsült összege legfeljebb 500
ezer Ft (AFA-val). A rendezvényekĺe vonatkozó adatokat a JóHíľ Józsefuĺĺrosi Média, Ren-
denény és Galéria Központ Kĺizhasznli Nonprofit Kft.20|4. évi ĹDlęti teľvében kell felttin-
tetni.

v. A döntés célja' pénzüryi hatása

A megváltozott munkaképességu munkavállalók felvétele és foglalkoztatása többletfonást
nem követel, meľt az a|ka|mazással csökkenthető a rehabilitáciőshozzź4arulás fizetési kötele-
zettségfü méľtékét. A ľehabilitáciőshozzájĺáľulás mértéke 964.500 Ft/fő/év a kötelező foglal-
koztatási szintből kĺányző megváltozott munkaképességű munkavállalónként. Ez az összeg
elegendő egy fo napí 6 órás foglalkoztatásźnak költségeiľe, mely fędezi a minimálbéľ és járu-
léka ĺisszegét.

Csak a Polgáľmesteri Hivatal |étszátmát figyelembe véve 8 fő megváltozott munkaképességÍĺ
munkavállaló foglalkoztatásí kĺjtelezettségét jelenti, melynek hirínyában a Hivatal évente
73|6.000 Ft megfizetéséľe köteles. A rehabilitációs hozzájaru|źls kiváltása, azaz a foglalkoz-
tatasi ktjtelezettség teljesíthető, amennyiben a megvźitozolt munkaképességrĺ munkavállaló
legalább 4 őrźlban foglakoztatásľa kerĺil.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén adókedvezmény vehető
igénybe, melynek méľtéke az adő a|apjanak megállapításanźů figyelembe vett, a munkaválla-



lót terhelő közerhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfel-
jebb a minimálbér kétszeresének27 szźza|éka, azaz ezen összegig a foglalkoztatás mentes a

munkaadói szociális hozzttjźru|ási adó alól.

Fentiek alapjéntehát pétdául két 4 óľás álláshely létesítése _ a20|3. évi minimálbéneI szá-

molva _ ĺisszesen 1.176.000 Ft bérköltséggel és 400.000.- Ft cafeteria költséggeljar. A két

főre j utó rehabilitác íős hozzájárulás o sszege 1 . 929. 000 Ft.

20|4. éwe atľéningek ktlltségeire és a rendezvények költségeiľe - önként vá|Iat feladat - elő-

zętes kötelezettségyá||alás szükséges, melynek ĺisszegét 3.000,0 e Ft-ban javasolt meghatá-

rozĺi,melynek fedezeteként az önkormźnyzat saját bevételeit javaslom megjelölni.

A ľehabilitaciós ellátásban részesülő, megváltozott munkaképességú személyek fogla|koztatá-

sźůloz pá|yźzati forrás is ľendelkezésre źi! az önkoľmźnyzatok szźmźtta a TAMoP |.I.|-|2/l
páiyźzatkeretében (bér + jaľulék támogatás).

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A fogyatékos személyek jogaiľól és esélyegyenlőségfü biztosításaról szóló 1998. évi )o(VI.
töľvényben rcgzített alapelvek a k<jvetkezők:

,,2. $ (1) Az á||amrlak, a tarsadalom szervezeteinek és tagiainak oly módon kell tevékenysé-

Éutět végezru'hogy azne okońasson olyan kaĺosodást, amely fogyatékosság kialakulásźůloz

łezet, illewe olyan köľülményeket kell létľehozni, amelyben a fogyatékos embeľek képesek

lesznek teljesebb életre és afogyatékosságukból fakadó teľheik csökkenthetőek.

(2) 
^ 

fogýatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljĺími,

i,gy u,-á fogyatékos áúapot rosszabbodását megelózze, i|Ietőleg annak következményeit

enyhítse.
(3i A tervezési, dĺintési folyamatok során kięmelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajá-

ios sztikségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bźľ:h'l źital
igénybe veĹető lehetőségekkel csak ktilönleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek.

ĺłl Á fogyatékos személyeket énĺtó döntések során tekintettel kelllenni aĺra"hogy afogyaté-

kos szeňélyek a tĺáľsadalom és a helyi közösség egyenľangú tagtrai, ezért meg kell teľemteni

azokata feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukľa a társadalmi életben valrő résnéte|t.

(5) Az állam köteles gondoskodni afogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről,

a fogyatékos személyekhźirányait kompenzáIő iĺtézményrendszer miĺködtetéséľől aneĺnzet-
gazdasźĺgmindenkori lehetőségeivel össz}rangban.
j. s .ł fógyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapo-

fukból fakadóan kevéssé tudnak é|ní, ezértindokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben

részestiljenek.''

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiľól és egyes tĺirvények módosításaľól

sző|o ż0|1. évi C1CI. törvény 23. $.ában foglaltak a|apjźn a munkaadó a megváltozott mun.

kaképességű személyek foglďkozási rehabilitaciójának elősegítése érdekében rehabilitációs

hozĄarulás fizetéséľe kĺiteles, ha az á|ta|a foglalkoztatottak létszáma a25 főt meghaladja, és

az á|ta|afoglďkoztatott megváltozott munkaképességú személyek szźlma nem éľi eI alétszźlm

5 szźnalékźlt. A ľehabilitációs hozzźtjarulrźts mértéke 964 500 Ft/folév' éves ö'sszege a kĺitelező

foglalkoztatási szintből hĺányző |étszám, valamint a rehabilitáciőshozzźĄźru|ás szorzata.

A pá|yakezdő fiatalok, az oíĺen év feletti munkanélkĹiliek, valamint a gyermek gondozását,

ĺľđwé a családtag ápo|ását követően munkát keľesők foglalkoztatásának elősegítéséről, to-

vábbáazosztöĺđíjasfoglalkoztatásrőIsző|ő2004. évi CXXII. törvény 16/B. $ (1) bekezdése



a|apjźn a munkaadő az érvényes Rehabilitációs kźrtyźxa| ľendelkező megváltozott munkaké-
pességű személlyel fennálló, adófizetési kĺitelezettséget eredményezó munkaviszonyľa tekin-
tettel adóke dvezméný vehet igénybe.

Azegyenló banásmódrő|ésazesélyegyenlőség előmozđítźLsőLÍő| szóló hogy 2003. évi CXXV.
törvény 8. $-a a|apján,,Közvetlen hátrányos megkiilönböztetésnek minősül az o|yan rendel-
kezés, amelynek eľedményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt ...g) fogyatékos-
sága,...miatt részesül kedvezőtlenebb bĺĺnásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható
helyzetben levő személy vagy csopoľt ľészesül, részestilt vagy részesiilne.''.

A 31. $ alapjan ,,(1) A község, a város és a fővĺĺros keľĹileteinek ĺinkormányzata (a továbbiak-
ban: települési önkoľmányzat) ötévente öt évľe szóló helyi esélyegyenlőségi progľamot fogad
el.t'.

Kéľemaza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.

H.łľÁnozl.ľI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy az egyenlő bĺánásmódľőI és az esélyegyenlőség előmoz-
dításáľól szőIő 2003.. évi CXXV. törvény 31.$-aľa figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi pľog-
ľamot az alźlbbiak szerint bővíti, illetve egészíti ki:

l. kifejezi abbéli szźnđékétt, hogy támogatja a megváltozott munkaképességiĺ, valamint
fogyatékos emberek kozigazgatásban töľténő foglalkoztatását a közös nyi|atkozat a|á-
írásáva| a,,Jobb veltink világ,' progÍam keretében.

2. az l. pontban foglaltak a\apjanvállalja,

a) hogy az ĺlnkoľmĺĺnyzat Polgáľmesteľi Hivata|áná| a jelenleg foglalkoztatott megválto-
zott munkaképességű munkavállalók létszáman feliil az engeďé|yezett|étszámon belül
20|4. évben lehetőséget biztosít még legalább két megváltozott munkaképességĺi
munkavállaló foglalkoztatásáľa elősegítve e személyek nyílt munkaerőpiaci integľá-
ciőjźú,

b) hogy a megváltozott munkaképességiĺ személyek a|ka|mazása során együttmfüödnek
a pľogftlmot szewezó szakmai szervezetekkel és munkatĺĺľsaikkal,

c) legalább egy szemléletformáló, atapaszta|ati szakéľtők źl|ta|tartotttréning megvalósĹ
tźlsát a szervezet HR teľtileten dolgozó és a munkaszervezésben kĺizremfüödő munka-
tarsai szźtInźtra,

d) hogy az áIta|uk szewezettjelentősebb ľenđezvényeken (keľületi, vaľosi napok, búcsú,
majális, kultuľális fesztivźi, stb. _ évente 2-3 alka|ommal) alkalmanként legalább egy
olyan műsorszĺímot is megľendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k) műkcidnek köz-
re, ezźital is felhíwa a figyelmet az esélyteremtés fontosságara.

Felelős: Polgármester
Hataĺidő: 20|3. november 20.

3. fe|hata|mazza apo|gálrmesteľt, hogy 2013. december 3-źn, a Fogyatékos Emberek VĹ
Iágnapján a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefulírosi onkoľmĺĺnyzat nevében az |.
sz.mellékletszerintiszrĺndéknyilatkozatotaláír1a.

Felelős: Polglíľmester



Határidő: 20|3. đecember 3.

4. a) Felkéri a JóHír Józsefulírosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhaszníl
Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a20I4. évi üzleti terve elkészitése soľán af. d) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.
b) felkéri a legyzőt, hogy a 2.c) pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés tervezé-
sénélvegye figyelembe.
d) az a)-b) pontban foglaltak teljesítése érdekében 2014. évi költségvetés terhére ön.
ként vállalt feladatként egyszeri jelleggel 3.000,0 e Ft maximum ĺisszeg erejéig e|őze-
tes kötelezettséget vźilalt, melynek fedezetéül az önkoľmźnyzat saját bevételeit jelöli
meg.

Felelős: polgĺĺľmester, J egyző, gazdasági taľsaság tigyvezetője
Hatáľidő: a)-b)20l4.januáĺ 10. ( tervezéshez előzetes ilz|etiterv, ktiltségvetési tervezet),

d) 20|4. évi költségvetés elfogadása

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: ĺoHÍn I(Ít. Jegyzői Kabinet, Pénztigyi
Ügyoszály, Polgáľmesteri Kabinet

Budapest, 2013. november 1 8.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/, /ĺłb-v #.
dr. Mészĺír Erika (

aljegyzi!





1. számú mellékĺet:

A szándéknyilątkozat tenłezett szövege, amelyet 20] 3. december j-án iinnepélyes keretek kozött írnak ąló ą
programban résztvevők

szÁľoÉxľYILATKoZAT

A szandéknyilatkozat létrejött egyrészróI a Nem Ađom Fel Alapítvány tapasrta|ati szakértői, a

Belügyminisztéľium' az Emberí Erőforľások Minisztériuma, a Kozigazgatási és Igazságtigyi

Minisztéľium, a Budapest Fővaľos XI. kerület Ú3u.,aa onkoľmanyzat, a Fo€#teJ<os Személyek

Esélyegyenlőségééľt Kozhasznu Nonprofit Kft, a Munkaesély Szavetsffi!ĺt kezďeményező

paľtnerek,másľészrőlazalĺilírottönkormanyzatokźita|.

Alulíľott, :* :śĺ;i" 
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ho gy az á|ta|am képviselt minisztéľium,-löňffiľm źny za!;geszéľő$ támo gatom a.3 :j.: " aT;_ .::
munkaképességű, valamint a bgffÍeľos]fuzeméIyefu:ffigla|koztatását a

nyilatkozom,

megváItozott

Dátum:

Aláírók:

7e ":::^ .ľä)

. vállalom, hogy a'jelenlegi. foglu"fuaĺď megváltozott
"j:1Šš.-. 
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munkavállalók létśżffiň;'*áęttit-zolą-ueä még legalább*"#::- ?
munkaképes spĺ@ĺ<availaiöffffi.g]alkoztatunk, elő se gítve e

.-i::*.
munkaeľő.pi&i'i nte g!á ciőj át,

munkaképességű

két megvá|tozott

személyek nyílt

'.:ł::- ,;::::::::Á
o vá1la1*qm,.hogy a.41egváltöio.tt.munkaképességű munkavállalók alkalmazźĺsa során
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egy-t,uunuKoqun.K apffĺgr'-anot szervezo szakmai szervezetekkel és munkataľsaikkal,

"-; .::"

.o;::'.:::,{253akértők 
*äL*il-jtäÍtott tľéning megvalósítását a HR területen đoIgoző és a

.š; -:!ľ)i^..- -:::; í .:::".. Iifrłilkaszervezésben kozreműködő munkataľsaim számźra,-t;
. vállaTöfr;'hogy az á|ta\uĺlk szetvęzett jelentősebb renđezvényeken (keľületi, vaĺosi

napok, búcsú, majális, kultuľális fesztivál, stb. évente 2-3 alkalommal)

alkalmanként legalább egy olyan műsorszámot is megľendeliĺnk, amelyben

fogyatékos előadó(k) múkodnek kozte, ezá|ta| is felhíwa a Íigyelmet az

esélvteremtés fontossására'




