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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság nem vélem ény ezi

Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság szźlnáĺ a:

A Yźrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestź!Í{va|źLsźú.

Tĺsztelt Képviselő.testület!
Előzmények

A Képviselő-testtilet 424/2013. (XI.20.) sz. hatźrozatáva| űgy döntött, hogy az onkormányzat źita|
fenntaľtoff és-tu az
tĺársaságok vonatkozásában) a szervezeti eľedményeken alapu|ó és a szeľvezeti eľedmények egyéni
hozzá|áru|átsát elismerő jutalom megźůlapitźtsa soľán javasolja az a|ábbi szempontok a|ka|mazźsźú 2013.
évben:

a) Yezetői munkakön ellátók és helyetteseik nem ľészesülhetnek jutalomban (Kjt. hatźiya alá tartoző
intézmények esetében: magasabb vezetó beosztású és annak helyettese, gazdasági vezetó, szakmai
szervezet vezetoje; Kttv. hatáůya a|á tartoző intézmények esetében: jegyző, aljegyző,
foosztáýezetői, fóosztáiyvezető-helyettesi, osztźúyvezető besorolású köztisztviselők, tovź.ŕbá az
Mt. szerinti vezető beosztású munkavállalók illetve helyetteseik; gazdasági üíľsaságok esetében:
cégvezető, cégek szervezeti egység vezetói).
Kizárő|ag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, aki az onkormźnyzat
intézményéveVgazdasági tfusasägáva| 2013. július l-jét megelőzően létesített közszo|gáůati,
közalkalmazotti vagĺ munkajogviszonyt és a jutalmazźs kifizetésének időpontjźtban jogviszonyban
źL||.

Nem részesülhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatźiya a|att, vagy munkavégzés alól
mentesült felmentett a|ka|mazotÍak. ĺ-i..;' '.,..-..i
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d) Jutalom más formában nem e|lentételezett (túlóra, cé|jutalom, helyettesítési dij' stb.) többlet
teljesítményéľt adható, amely túlmutat az alkalmazottaktól elvárható átlagos munkaköri
kötelezettségen akar mennyiségben, akár minőségben.

e) A jutalom méľtéke a teljesítménýől és nem a béľtől ftigg.
Đ A jutalom szervezeti eredményeken alapul és aszervezeti eredmények egyéni hoz-zájáru|źsát ismeri

el.
g) Az intézménylgazdasátgi társaság vezetője olyan jutalmazźsi rendszert dolgoz ki a betöltött |étszám

50 o/o-a tekintetében, melyben érvényesíti a fent meghatáĺozott elveket.
h) A gazdasági társaság sem fizethet több jutalmat alétszźtm S}%o-átra vetített 5f.500,- Ft/fő összegnél.

A gazdasźryi társaságok a közszo|gźtltatásilmegbizźsi szerződésben vá||a|t feladataik teljes kĺiľÍĺ
teljesítése esetén, a gazdáůkodás során elért megtakarítasok terhére ťrzethetnekjutalmat.

u. A beteľjesztés indoka

A2. száműhatározati pont i) pontja a|apjátn azintézmény/gazdasági társaság vezetojének a juta|mazźsi elvek
érvényesítéséről, a g) pontban meghatározott jutalmazási rendszeľről, valamint a juta|mazottak |étszámźrő|
be kell számolnia a Képviselö-testtilet részére legkésőbb a f014. februĺĺri első rendes képviselő-testiileti
tilésen.

m. Tényál|ási adatok

Az a|éhbi tátb|źnatban került ö'sszefoglalásra az intézményvezetők á|tal kialakított jutalmazási rendszerek,
illetve a képviselő-testiilet á,|ta| e|oirt szempontok a|ka|mazáłsa' valamint a juta|mazási létszámadatok a
kiosztott j utalmak összesített adataiv al

Polgáľmesteľi
Hivatal

A Képviselő-testiilet által meghatározot1 elvek a|apján az
alábbi j utalmazási rendsze r a|ka|mazźstltára keľiilt soľ:. A jutalmazhatók számának megoszlása a szervezeti
egységek kiizött a betöltött létszámmal aľányos.
. A jutalmazottakszáma nem lehet kevesebb azugyoszttl|y,
önálló iľoda betöltött létszámanak 25%o-áná| és nem lehet
több az ügyosztály, iinálló iroda betöltött |étszámátnak 33%o-

ánál, kivéve, ha a teljesítményéľtékelés eľedménye, illetve a
jutalmazási elvek alapján nincs annyi jutalomra jogosult
foglalkozüatott.
. Jutalomban az részesiilhet, aki a teljesítményértékelés
soriĺn 90o/o fölötti eredményt éľt el'
. A szerłezeti egységnél foglalkoztatottak között rangsoľt
kell felállítani a teljesítményértékelés eľedménye alapján.
Jutalomban részesül a szervezeti egységľe vonatkozó
létszámkorlát eĘéig a legmagasabb értéket elért
foglalkoztatott. Amennyiben a meghatáľozott létszámkeret
engedi, juta|mazhatő még a második és a harmadik
legmagasabb éľtéket elért foglalkoztatott. A rangsort

. Az azonos eľedményt elért foglalkoztatoltak a jutalomľa
való jogosultság tekintetében nem különböztethetők meg.

bruttó 100.000 Ft.

3 600 000

Gyerek-Virág
Napközi
Otthonos Ovoda

A Kt-hatětrozat' valamint az óvoda Szewezeti és Mfüöđési
S zabőly zatźlůan me ghatáro zoltak szerint: a j utalmazĺísban
részestilt dolgozók minđegyike taľtósan kiváló munkát
végzeĺt 2013. évben. A kötelező feladataik mellett eryéb
feladatokat is elláttak, ami a gyeľmekek képességfejlődését



Hétszínvirág
Napközi
Otthonos Ovoda

Kt-hatarozat szerint jutalmazott munkavállalók 20 1 3. július
l-jét megelőzően létesítettek közalka|mazotti jogviszoný
az intéanénynél'. tartósan jó munkát végzo
közalka|mazot1ak, telj esítményiikkel egyénileg j árultak
hozzá az lntézménv működéséhez.

7 16,5 380 62s

Katica Bölcsőde
és Napközi
Otthonos óvoda

KÍ-hatźrozat szerinĺ a dolgozói |étszźtm fele részesült
jutalomban a dolgozók munkakörén tuli minőségi munkáját
ťrgyelembe véve. A vezető és a helyettes nem részesült
jutalomban. A jutalmazásná| a reprezentatív szakszervezet
és a közalkalmazot1itanács véleménye kikérésre került.

24 49 1 233 7s0

Koszoľú Napközi
Otthonos Ovoda

Jutalom odaítélésének szempontjai: pontos, preciz
munkavégzés; a gyermekek iránti tisztelet, szeretet,
maximális segítőkészség ; megbizhatóság, lelkiismeretesség,
pontosság a munkavégzésben; jó tervezési, szeľvezési
készség az óvodai élet mindennapjaiban; megfelelő emberi
magatartÁs, empátiakészs é g, p ozitív b eáll ító dás ; megfele lő
kapcsolat megteremtése és megtaľtása a ko||égákka|, az
ntézmény valamennyi dolgozójával; az ntémény sajátos
arculaüínak menedzselése, alakítása, fej lesztése; minőségi
munkavégzés, rábizott feladatok maradéktalan e||átása1'

többletmunka vállalása" helvettesítési munkában való
részvétel

6 16,5
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Kincskereső
Napközi
Otthonos Ovoda

Szempontok: pontos, precíz munkavégzés; a gyeľmekek
iránti tisztelet, szeretet, maximális segítőkészség;
megbizhatőság, lelkiismeretesség, pontosság a
munkavégzésb en; jó tervezési, szeľvezési készség az óvodai
élet mindennapjaiban; megfelelő emberi magataľtĺĺs,
empátiakészség, pozitív beállítódás; megfelelő kapcsolat
megteremtése és megtaľtása a kollégáVkal, az intézmény
valamennyi dolgozójával ; az lntézmény sajátos arculatának
menedzs elés e, a|akitása, fej le sĺés e ; hozzáadoÍt pedagógiai
érték; az intézľrényi képviselet kerületi és országos szinten;
az ađminiszttáció napraké sz v ezeÍése; gazÄasági feladatok
preciz, pontos, napľakész végzése; minőségi munkavégzés,
rźlbizoÍt feladatok maľadéktalan e||áÍása, szakmai
felkészültség; innovációs tevékenység, feladatvállalási
készség; ttibbletmunka vállalása, helyettesítési munkában
va|ó résn,ĺétel; a kiilönbözőséget elfogadó, előítéletektől
mentes és eredményes tehetséggondozői és fe|zárkőnatői
munka; az esé|yegyenlőség feltételeinek megteľemtése
óvodan belül; ryermekktizpontu pedagógiai szemléletmód;
szakmai igényesség; elfogadó és toleráns magatartás az
SNI-s eveľmekekkel és szüleikkel a feilesztés érdekében

8 20
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A kiemelt munkavégzés megállapításának szempontjai:
pedagógus munkaköľben dolgozóknál : óvodások

Mesepalota
Napközi
Otthonos Ovoda

vt,IsęIryęruę valu ltilÁęsztLęsv' ěyr'rrrrI'ň'El\ |Iy.n|

ttlboroztatása; adminisztrációs tevékenység maradéktalan
megvalósítása; pá|yźnatokon való részvétel (írás,
megvalósítás, elszámolás); továbbképzésen való részvétel;
főiskolai hallgató mentorálása; építő jellegiĺ t'tletek
előterjesztése' megvalósítiísa; új dolgozók
beilleszkedésének segítése, közösségi élętben javító
szándélĺu, tevékeny részvétel; nevelő-oktató munka
eredményes végzésének elősegítése; a kiilső - belső
kömyezet szépítése, dekorációk, tisztaság; példamutatas a
beszéd' viselkedés, ö|tözködés, életmód területén.
a nem pedagógus munkałt'rbe foglalkoztatott dolffi

9 20
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körében: önállóság a munkavégzésben, szakszeríĺség,
határidők betaľtása; plusz feladatok vállalása;
együttműködési készség gyermekek, sziilők felé, jó
kapcsolat a munkatársakkal: ľendezvényeken való önkéntes

a
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részvétel; építő jeIlegiĺ ötletek előteľjesztése, megvalósítása;
új do|gozók beilleszkedésének segítése; közösségi életben
javító sziíndéku, tevékeny részvéte|; nevelő-oktató munka
eredményes végzésének elősegítése; a kĺilső és belső
környezet szépítése, dekorációk, tisztaság; példamutatás a
bęszéd' viselkedés. öltözködés. életmód teľületén

Napraforgó
Napközi
Otthonos Ovoda

AKt-hatáľozatbanelfogadolĹ juta|mazźtsielvek,va|amintaz
óvoda Szervezeti és Mĺĺködési Szabá|yzaÍában
megfogalmazott és rögzített szempontok (szakmai tudás
a|ka|mazása; kommunikáció, kapcsolatok kezelése;
megbízhatóság, felelősségvállalás; egyĹittmĺĺködés,
komplexitás kezelése, egyéb, azintémény számźra értékes
kompetenciák alkalmazísa)

6 ló'5 380 625

Napsugiír
Napközi
oťthonos óvoda

Kt-haÍározat szerinĺ a jutalmazottak munkaviszonya 20|3.
július l. előtt keletkęzett, és többletmunkátvégertek.

J 16,5 380 625

Pitypang
Napközi
Otthonos Ovoda

Kt-határozat szerint: a jutalmazottak munkaviszonya 20|3.
július l. előtt keletkezett, és többletmunkát végeztek.

4 16,5 380 62s

Százszorszśp
Napközi
Otthonos Ovoda

A Kt-határozatban elfogadott jutalmazási elvek, valamint az
óvoda Szervezeti és Míĺködési Szabá|vzatában
megfogalmazott és ľögzített szempontok.

l0 23 551 250

Szivárvány
Napközi
Otthonos Ovoda

A jutalmazás feltételeit az óvodapedagógusok. technikai
dolgozók teljesítményéľtékelés-méréshez kapcsolódó
szempontsorának éľtékelése a|apján haÍőlrozták ffieg,
súIyozva a teriileteket. A jutalmazás szempontjából
súlyozott teľületek a többletek, együttműködés, az óvodai
szervezethez való kötődés. munkafewelem. munkavészés.

il 26 603 750

TA-TI-KA
Napközi
otthonos óvoda

Szempontok: szakmai felkészültség; kapcsolat a
gyerekekkel és a sziilőkkel; a gyerekek életkori
sajátosságát, fejlettségi szintjének figyelembevétele;
tudatosság az eséIyegyenlőség megteľemtésében; a spont'iín
adódó nevelési - oktatási lehetőségek beépítése a napi
munkába; modell éľtékÍĺ viselkedés, munkafegyelem a
kollegák, és a gyerekek felé; egyéni elképzelések
érvényesítése, illetve a munka összehangolása a
munkataľsakkal; kapcsolat a munkatársakkal; plusz
feladatok méľtéke és minősése

7 f0,5 485 000

VáÍunk Rád
Napközi
Otthonos Ovoda

Az intézmény SZMSZ-ében foglaltak és a Kt-hattlrozat
szeľint: vezetió és helyettes nem ľészestilhet jutalomban,
munkaviszony 20|3.07.0I' előtt keletkezett, többlet
teljesítményért adható, a dolgozók létszĺámának 50 %o-ra
vetített összeg kertilt kiosztásra.

7 76,5 380 600

Józsefuóľosi
Intéanényműköd
tető Központ

Kivételes vagy magas teljesítméný nýjtó
- keretösszeg 200 o/o-a

Kiváló teljesítményt nyujtó - keretösszeg l50
Jó teljesítményt nyujtó - keretösszeg l00
Megfelelő teljesítméný nyujtó - keľetösszec 50
Fejlesztés sziikséges . keretösszeg 0 oń-a

%o-a
oń-a
o/o-a

75 152 3 911 000

Józsefuarosi
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

Kt-hatźrozat szerint, kivéve a LElEK-Programban dolgozó
munkatáľsak. A Programot a JCSGYK 20l3.07.0l.én vette
át, mely a keľiiletben 201|. tĺszétől működik, így emiatt
volt indokolt ezen a nehéz, módszeľtanában újdonságot
hozó teriileten dolgozók juta|mazása' (A LÉLEK-
Pľogramban dolgozók közül 4-en kerültek juta|mazásra.)
Jutalomban az a mlnkavćtllaló részesülhetett, aki más
formában nem ellentételezett többlet teljesítményt nyújtott'
amely tulmutat az alkalmazottól elviáľható átlagos
munkaköri kötelezettségen akźr mennyiségben, akár
minősésben.

21 87 2 100 000



Iv.v. A döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése, a dłintés célja' pénzügyi hatása

Fentiek a|apján az intézmények által a|kalmazott jutalmazási elvek megfelelnek a Képviselő-testület
hatfuozatátban előírt céloknak. A jutalmazotüak köre és száma a javasolt szempontok a|apján kertilt
kivźůasztźsa, összintézményi szinten a|étszźtm 33 %o-a részesült jutalomban, míg a gazdasági trársaságoknál

42 %o vo|t a juta|mazottak aránya. A jutalom ö'sszegek az intézmények ľészére megllatátrozott keretösszegek

5



figyelembevételével kerültek kiťlzetésre, a vezetőkjutalomban nem ľészesü|tek, ezértjavasolom a tiszte\t
Képviselő-testiiletnek az önkományzat költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál foglalkoztatottak
2013. év végi jutalmazásźró| szóló beszámoló elfogadását.

vI. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő.testiilet döntése 20|3. évi költségvetéséről szóló 9/20|3. (II.22.) ö'nkoľmányzati rendelet 8. $
(4) bekezdésében, továbbá a Képvise|ő-testtilet 4f4l20|3. (XI.20.) 2. i) pontjában fog|altakon alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet ahatźlrozatijavaslat elfogadására.

HATÁRoZATI JAVÁ.SLAT

A Képviselő-testiilet úgy dö'nt, hogy:

az onkotmźnyzat költségvetési szerveinél és gazdas ági társaságainál foglalk oztatottak 20|3 . év végi
jutalmazásźlról szóló beszámolót elfogadj a.

Felelős:
Határidő:

jegyző, intézmények és gazdasźryi ĺársaságok vezetoi
20|4.februär 5.

A diintés végľehajtásáú végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet, Költségvetési Intézmények,

jegyző

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Á*,,k^.u €*,4
a|jegyző 
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