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Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
Képviselő.testtilete számára

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet !

1. Előzmények

A Nemzetgazďaságí Minisztérium a fővĺĺľosi/megyei kormanyhivatalok munkaügyi központ-
jai és a jaľasi/keľĹileti hivatalok munkatigyi kirendeltségei megvalósításáva|,,A nyĺíri diák-
munka elősegítése 20| 4" elnevezéssel munkaerő-piaci progľamot indít.

II. A beterjesztés indoka

A,,Nyári diákmunka elősegítése 20|4." elnevezésiĺ munkaeľőpiaci progľamban való részvéte|
feltétele a munkaerőigény meghatarozása, valarlint a megfelelő személyek tekintetében a
trímogatási szerződés alźitćsą melyhez a Képviselő.testĺilet hozzétjéru|ása, és _ tekintettel
aĺĺą hogy a pľogram utólagos ťlnanszíľozású _ a költség megelőlegezéséhez fedezetbinosítá-
sa, továbbá a szociális hozzájźrulási adó fedezetének biztosítása szfüséges.

Előterjesztő: Santha Pétemé ďpolgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:Z0|4.junius 25. . sz. napiľend

TárgĺJavaslat a,,Nyád diákmunka elősegítése 20|4." elnevezésű munkaerőpiaci program-
ban való ľészvétel tźlmosatźLsźlra és a foelalko ztatźs feltételeinek biztosításaľa

A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni, a hatiĺrozat e|fogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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III. Tényállási adatok

A điakmunkatźtmogatttsával kapcsolatos program a20|3. év tapaszta|atai alapjźln mar diak.
korban elő kívánja segíteni a fiatalok munkahoz jutasát és ezze\' a korai munkatapasztalat mel-
lett a jĺivedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a
későbbi munkaszocia|izáciős folyamatot is.

A program bizosítja az önkormźnyzatoŁ'nál és a 100 %-ban ĺinkoľmĺĺnyzati fenntaľtású alap-
feladat e||átását szolgáló intézményekben a nyári szabadságolasi időszakban jelentkező kise-
gítő munkaerői gényeket.

A program, szolgźitatási és béľköltség támogatási elemet tartaLmaz. A keľületi munkaügyi
kirendeltség aköz:ĺetitést kérőként nyilvĺíntartásba vett difüok szźlľlźna általános és a helyi
sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci infoľmációt nyujt. Ezt kĺivetóen a beérkezett munka-
erőigények a\apjźn munkaeľő közvetítést végez' majd bérköltség tĺámogatást nyujt a foglal-
koztatást vállaló munkaadó szánáĺa.

A program keretében az önkormźlnyzatok' ĺinkormányzati fenntaľtĺású alapfeladat e||átásźt
szolgáló intézmények lehetnek a támogatott munkaadók, akik legkorábban 20|4.július l-jétől
legfeljebb 2 hőnap időtartamĺa nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő |6 és 25 év kci-
zotti fiata|okat foglalkoztathatnak munkaviszony keretében, teljes vagy részmunkaidőben,
bérköltség tĺĺmogatással. Egyéb, afog|a|koztatáshoz kapcsolódó költség, külĺinösen a foglal.
koztathatósági vizsgźt|at, vagy az esetlegesen felmerĹilő szociális hozzájáĺalási adóteher e
progľam keretében nem szĺĺmolható el.

A progĺam célcsopoľtj ábaazok a ťratalok taľtoznak, akik:

. nappali tagozatontanuló diákok,

l a pľograrnkezďő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a pľogľam befejezésekoľ sem
töltik még be a 25. életévĹiket,

. közvetítést kérőként kéľték nyilvlántartásba vételüket,

. foglalkoztatźsrairĺĺnyuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem ľendelkeznek.

A diákok programba történő belépése a |akőhelyltaľtózkodási hely szerinti KeľĹileti Hivatal
Munkaügyi Kiľendeltségén keresztiil töľténik.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervęzett fog|a|koztatźts kezdetét mege|ozően a
VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségen munkaeľőigényt, illetve kérelmet kell benyújtania
az elozóekben meghatiíľozott munkaadónak.

A progĺam keretében ebben az időszakban legfeljebb napi 6 őrźs, munkaviszonyban töľténő
fog|a|koztatás tĺímogatható. A programban támogatásként a munkabér 100 %o-atéríthető meg,
ami azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbéľ _ szakképzettséget igénylő munkak<iľ-
ben a garantźlt bérminimum _ időaľányos része, azaz alapfokú végzettségnél 76.|25 Ft, illetve
kcizépfokú végzettségnél 88.500 Ft.

A munkahelyvédelmi akcióterv keretében nyujtott keđvezmény a|apján _ a foglalkoztatott
célcsopoľtot és a bért figyelembe véve _ szociális hoz-zájźlĺu|ási adó fizetési ktitelezettség
nincs a munkaadónak.

A tamogatás odaítélése esetén a munkaadó és a munkatigyi kirendeltség hatósági szerződést
köt. A hatósági szerzóďés megkötését követően a munkaiigyi kiľendeltség kikĺizvetíti a prog-
ľam célcsopoľtjába tartoző ťĺata|t, akivel a foglalkoztatást vállaló munkaadó munkaszeľződést
köt.



A támogatás vissza nem térítendő, mely havonta atfugyhőt követően benyújtott ęlszĺmolási
dokumenfumok alapjĺĺn utólag keľĹil kifizetésre. A program foľľása a Budapest Fővĺíros Kor-
mányhivatala Munkatigyi Központ részére meghatěrozott összeg.

Iv. A döntés taľtalmának részletes Ísmeľtetése

A nyári diárkmunka pľogľamban való részvétel feltétele a béľköltségek előfinanszírozěsźnak
biztosíĺĺsą valamint a kĺiltségvetési intézmények Képviselő-testtilet általi felhata|mazása a
munkaĹigyi központ felé benyújtásra keľĹilő fog|a|końatasi kérelmek aláírásatekintetében.

V. A dtintés célja' pénzüryi hatása

Az a\ábbí táb|źzat tarta\mazza az egyes költségvetési intézmények munkaeľőigénye a|apjan
összeállított bérköltség- és, melynek fedezetét atźtmogatás elszĺĺmolásáigbińosítani szĹiksé-
ges.

A program utólagos ťlĺanszkozással a foglalkoztatás bérkĺiltségének |00 %-át fedezi' azon.
ban a difüok foglalkoztatĺĺsa ahattůyos adójogszabályok szeľint szociális hozzájára|źsi adő
egy része tekintetében |55.534 Ft kötelezettséggel jaľ. TekintetteI arca, hogy a támogatás idő-
tarĺaĺna legfeljebb 2hőnap lehet, z}I4.julius 01. napjától a rendelkezésre á|lő keret fęlhasz-
nźiźlsáig, de legkésőbb 20|4. augusztus 3l. napjáig terjedő időszakban, a bérköltség megelő.
legezése legfeljebb ezeĺkét hónap tekintetében szĹikséges, mely az e|szétmolás sonín megtérí-
tésre keľül.

A pľogramban való ľészvétel érdekében, javasolom az átmenetileg szabad péĺueszközök ter.
hére a diakmunka költségeinek megelőlegezését, valamint a szociális hozzájźtrulasi adó fede-
zetének mfüiidési általanos taľtalékról való bizositősát, mely egyszęri műktidési kiadást je-
lent és önként vá|La|t feladat.

Dĺákmunka ĺgény 2014.

Intézrnénv véEzettség fr munka iellege bér Gt/ľ'ó)
költség 2
hóra Gt)

Szociális
hoz'zájáru|asi
adóZhőra

(Ft)

I

Józsefuárosi Polgiírmesteri
Hivatal

alapfok
15

fénymásolás, iľatrendezés,
kézbesítés, környezettanul-
mánv készítése

76 125 2283 7sO 9 120

középfok 10
adatrögzítés, adminisztráció 88 500 I 770 000 72900

2

Józsefu iáľosi Kiizteľület-
felüryelet és Váľostiemelte-
tési Szolsálat kiizépfok 4

parkgondozás; lakatos, vil-
Ianvszerelő 88 500 708 000 29 160

J
Józsefu áľosi Intézménymű-
ködtető Központ alapfok 6

iskolai udvaľ- és keľtgondo.
zźls 76 125 913 500 3 648

4

Józsefuiírosi Szociális Szol-
gá|tatő és Gyeľmekj óléti
Szolsálat

alapfok 7
szeméýgondozó betanított
munkás '16lz5 I 065 750 4 256

középfok 5

szociális segítő tevékenység,
ételosztás, irodai adminisztra-
tív feladatok, gyermekvédel-
mí feladatok 88 500 885 000 36 450

Összesen: 47 7 923 000 155 534



VI. Jogszabályi ktiľnyezet
Az egyes adótörvények és az'zalĺisszefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 20|I. évi
CL\Ą. tĺirvény 462lB. $ (2) bekezdése alapjan a legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettség-
gel jaró - munkaviszoĺtrrya| ľendelkező, huszonöt év a|atti,páLyakezđő munkavállaló esetében
a részkedvezmény egyenlő a fog|a|koztatott természetes személyt (munkavállalót) az
adómegállapítási időszakľa megillető, az aďő alapjanak megá|Iapítasánál figyelęmbe vett, a
munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csĺikkentett (bruttó) munkabér,
de legfeljebb 100 ezer fonnt 27 szźza|ékával a foglalkoztatás első két évében. A 463. $ (5)

bekezdése a|apjan részmunkaidős foglalkoztatźs esetén a 462lB-$-ban meghatározott ked-
vezméĺy legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában cstik-
kentett része utźn illeti meg a munkáltatót. E bekezdés alkalmazásőtban részmunkaidős foglal-
koztatásnak minősül az afog|alkoztatás, amelynek munkaszeľződésben meghataľozottidőtzĺ-
tama nem éľi el a betöltött munkaköne érvényes teljes munkaidőt.

Cafeténa, illetve egyéb juttatás a programban részťvevőket nem illeti meg. Az egyen|o bá-
nasmódľól és az esélyegyenlőseg e|omozďításrĺľól szóló 2003. évi C)o(V. töľvény 22. s G)
bekezdés a) pontja a|apjźn nem jelenti az egyenlő banásmód követelményének megséľtését a
munka jellege vagy teľmészete a|apjan indokolt, az a|ka|mazásná| szźlmba vehető minden
lényeges és jogszenĺ feltételre alapitott arányos megkiilcĺnbtiztetés.

Az Mötv.41. $ (3) bekezdése éľtelmében: ''onkormányzati döntést a képviselő-testiilet, a
helyi népszavazás, a képviselő-testiilet felhatalmazźsa a|apjźn a képviselő-testiilet bizoÍtsága,
a részönkonnźnyzattestiilete, a tiĺľsulása, a polgáľmesteľ, továbbáa jegyzőhozhat.',

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezęti és Mfüödési Szabályairól szóló 25120|3 N.27.)
szźműönkormanyzati rendelet |. szźtműmellékletének 16. pontja értelmében az onkoľmlíny-
zat kciltségvetésének módosításiĺhoz minősítetlszavazatttibbség sztikséges.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének 3l20I4.
(II. 13.) önkoľmányzati reĺđelete a 20|4. évi költségvetésľől 13.$ (l) bekezdése alapján az
önkormányzat, a költségvetési szerv képviselő-testiileti döntés nélkĹil csak olyan pá|yźzatot
nyujthat be, mely az a|apitő okiratában meghatĺírozottkozfe|adat és szakmai alaptevékenység
ellátásľa iriínyul, költségvetési éven tuli taľtós kötelezettséggel nem jĺír, nem igényel önľészt
és nem utóÍinanszírozott.

Ké rem az alá.łbi hatńr ozati j avaslat elfo gadás át.

HłľÁnoz,łrl JAVAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. ''Nyaľi diákmunka elősegítése 201-4," elnevezésiĺ munkaerő-piaci programban valő rész-
vételrę iranyuló kéľelmek benyújtasát télmogatja, ennek éľdekében:

a) felkéri ajegyzőt, mint foglalkoztatőt a kéľelem beĺy(Ątásźttaa ''Nyáľi diakmunka elősegí-
tése 2014.,' program keretében nýjtott bérköltség tĺĺmogatás elnyeréséhez, a munkaiigyi
központtal a hatósági és a munkavállalókkal a foglalkciĺatásiszerzodések megkptéséľe,

b) felkéri a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat, a Jőzsefuĺíľosi
KözteľĹilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat és a Józsefuĺíľosi Intézménymfüĺid-
tetési Központ intézményvezetójét, mint foglalkoztatót a kérelem benyújtásaľa a ''Nyáľi
diĺĺkmunka elősegítése 20|4." program keľetében nyujtott bérktiltség támogatás elnyeľé-
séhez, a munkaügyi kĺizponttal a hatósági és a munkavállalókkal afog|a|koztatási szeruo-
dések megkĺitésére.



Fel elő s : po l gárme st er, j e gy zó, költsé gvetési szervek intézméĺyv ezetoi
Hatáľidő: zĺl4.június 25.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítasa érdekében az onkormáĺyzat engedé|yezi a progľam-
ban résztvevő költségvetési szerveknek, hogy az évęs költségvetési előirányzafuk terhére
e|óIegezze meg a nyári diá{<munka kiiltsé geit a pźiyázati pénzeszkoz jővźńrásáig.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4.június 25.

3. a) az onkormźnyzatvá|Ialjaa szociális hozzźtjáru|ttsi adó ťlnanszirozásétt.
b) u a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatVjadás 11107-01 cím mfüödési cél és

: általiĺnos taľtalék _ kötelező feladat eloirźnyzatźlr'ól 155,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1 1 108-02 cím - önként vállalt feladat _ mfüĺidési finanszírozasi kiadĺíson belĹil az írźnyí-
tószervi támogatásként folyósított támogatas kiutalása e|ohányzatára.
c) a Polgármesteri Hivatal |2202 cím _ tinként vállalt feladat _ működési ťlnanszítozási
bevételen belĺilaz fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési számlán tör-

. ténő jőváítasa elófuźnyzatát és a kiadás munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájá-
rulási adó előinányzatát |55'| e Ft.tal megemeli.
d) felkéri a Polgĺĺľmesteľt, hogy költségvetésről szóló renđelet következő módosítĺĺsánál a
3. pont b).c) pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: 20|4.június 25.; đ) pont esetében legkésőbb2014. decembeľ 3l.

A diintés végľehajtásáúvégző szen,ezeti erység: Jegyzói Kabinet Személyiigyi Iroda, Péĺu-
ügyi ÜgyosztáIy, Józsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Szolgálat, a Józsefuĺáľo-
si Kozteriilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Intézménymiiködte-
tési Központ intézmény

Budapest, 20|4.június 24.

Töľvényességi ellenőrzés:

Danada.Rĺmán Edina
jegző

nevében és megbÍzásából:

L., I.k ĺ/#kł,ĺ
Tľ. Mésžáľ Eľika

aljegyztS
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Santha Pétemé
alpolgáľmester
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