
is Előterjesztés 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyző 

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. október 19. 
sz. napi-

rend 
Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és 
egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített szavazat-
többség szükséges 
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

D A N A D A - R I M Á N E D I N A 

JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi -
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A családbarát munkahely elősegíti a munkából fakadó kötelezettségek és a magánélethez 
kapcsolódó feladatok harmonikus összeegyeztetését. Ennek érdekében a munkáltatóknak 
több területen lehetőségük van beavatkozni, intézkedéseket hozni. 

A Polgármesteri Hivatal vezetése évek óta elkötelezett a magánélet és a munka közötti 
egyensúly megteremtésének támogatása iránt, ezért több olyan intézkedést vezetett be, me-
lyek a munkaidő könnyítését érintik, vagy a munkavégzés atipikus formáit segítik elő. Ilyen a 
részmunkaidő, a rugalmas munkaidő vagy a távmunkavégzés lehetősége. Ezeket elsősorban a 
családos, kisgyermeket nevelő munkatársak részére biztosítjuk. Tekintettel arra, hogy a fela-
datok szakmailag magas szintű ellátásának záloga a megfelelő munkaerő, a munkatársak 
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megtartása, a távollévő munkatársak mielőbbi munkába állása a munkáltató érdeke is. A Pol-
gármesteri Hivatal egy újabb lépést kíván tenni a gyermeket nevelő munkavállalók munka-
végzését vagy ismételt munkába állását könnyítő irányba, ezért a bölcsődés korú gyermekek 
elhelyezését támogatva a munkahely közelében található, az Önkormányzat fenntartásában 
álló bölcsődékben átvállalná az időszakos gyermekfelügyelet költségeit. Felmerült az önálló 
munkahelyi bölcsőde kialakításának gondolata is, azonban ennek feltételeivel jelenleg nem 
rendelkezik a Hivatal, és a helyszín megteremtése, az infrastruktúra kialakítása jelentős beru-
házást igényelne, valamint a szakmai személyzet foglalkoztatása is további költségnöveke-
déstjelentene. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) 42. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátásán túl - szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos 
gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás 
is biztosítható. A tervek szerint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményei az üres fé-
rőhelyek terhére fogadnák a Polgármesteri Hivatal munkatársainak gyennekeit időszakos 
gyermekfelügyeletre. így a szülők hamarabb munkába állhatnak, és nyugodtak lehetnek 
gyermekük jólléte felől, hiszen szükség esetén gyorsan elérhetik a közeli bölcsődét. 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012. (11.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik az 
időszakos gyermekfelügyelet díjáról. A rendelet 4. § (4)-(5) bekezdése alapján az időszakos 
gyermekfelügyelet szolgáltatásért a szülő térítési díjat köteles fizetni, melynek mértéke 250,-
Ft/fő/óra. A térítési díjat a munkáltató átvállalná vissza nem térítendő támogatás formájában. 
A juttatás kifizetésének feltételei a Közszolgálati Szabályzatban kerülnek meghatározásra. A 
juttatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 8.6. c) 
pontja szerint adómentes juttatásnak minősül a munkáltató részéről. 

II. A beterjesztés indoka 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a alapján az önkor-
mányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény kere-
tei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 
szociális és kegyeleti támogatásokat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatás-
köréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a Polgármesteri Hivatal kisgyermeket nevelő munkatársainak munkába való 
visszatérésének elősegítése. A támogatás összege várhatóan havonta legfeljebb 40.000 
Ft/fő/hó, így október hótól történő bevezetése - a jelenlegi érdeklődők számát figyelembe 
véve - 2017. költségvetési évre összesen 160,0 ezer Ft költséggel jár, melynek fedezete a 
12202 címen biztosított. 2018. teljes költségvetési évre 7 főre számítva 3.360,0 ezer Ft költ-
ségetjelent, melyre előzetes kötelezettség vállalás szükséges határozatlan időre önként vállalt 
feladatként. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Gyvt. rendelkezései szerint: 
42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 



(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - szolgáltatásként -
speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más 
gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek ha-
todik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

94. § (5a) A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde, mini bölcsőde a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthat-
ja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani 
tudja. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet rendel-
kezései szerint: 
40. § (1) A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti 
a bölcsődei ellátás keretében kötelezően nyújtandó, a Gyvt. 42. § (1) bekezdésében foglalt 
ellátás biztosítását. A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatásokért külön térítési díj 
kérhető. 
(2) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és 
időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei cso-
port üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha a bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják 
a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és az időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben 
igénybe vevő gyermekek száma nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott, egy 
bölcsődei csoportban ellátható gyermekek maximális számát. 

A Képviselő-testület hatásköre az Mötv. 42. § 1. pontján alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat és rendeletmódosítás elfogadását. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1) a Polgánnesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít 
határozatlan időre önként vállalt feladatként 2017-ben 160,0 e Ft összegben a 12202 cím ter-
vezett személyi juttatás terhére, 2018. évtől előzetes tartós működési kötelezettséget vállal 
évente 3.360,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 19. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat 2018-tól az éves költség-
vetések készítésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018-tól az éves költségvetések készítése 

HATÁROZATI JAVASLAT 



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, valamennyi érintett szer-
vezeti egység 

Budapest, 2017. október 10. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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1. számú melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb jutta-
tásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 237. §-ában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Polgánnester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb jutta-
tásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. §-a az 
alábbi e) ponttal egészül ki: 

[4.§ Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi szociális, kulturális juttatás:] 

,,e) a Hivatal vezetője a köztisztviselő kérelmére gyermekfelügyeleti támogatás kifizetését 
engedélyezheti, amennyiben a köztisztviselő a gyermeke gondozása céljából igényelt fizetés 
nélküli szabadságát megszakítva újra munkába áll, és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézményében időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást vesz igénybe. A támogatás vissza 
nem térítendő havi juttatásként kerül kifizetésre." 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. október 19. napján 16.00 órakor lép hatályba. 
(2) A Rendelet 4. § e) pontja szerinti támogatás legkorábban 2017. október 1. napjától álla-
pítható meg. 

Budapest, 2017. október .... 

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Máté 
jegyző polgármester 

5 



INDOKOLÁS 

A Polgármesteri Hivatal vezetése elkötelezett a magánélet és a munka közötti egyensúly 
megteremtésének támogatása iránt, ezért egy újabb lépést kíván tenni a gyermeket nevelő 
munkavállalók munkavégzését, illetve ismételt munkába állását könnyítő irányba, ezért a 
bölcsődés korú gyermekek elhelyezését támogatva a munkahely közelében található, az Ön-
kormányzat fenntartásában álló bölcsődékben átvállalná az időszakos gyermekfelügyelet 
költségeit. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 237. §-
ában foglaltak alapján az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal 
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg. 


