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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó
intézményekben dolgozó közalkalmazottak az év végén a Képviselő-testület döntése alapján ahogy az ezt megelőző években is - jutalmazásban részesülhetnek.
A nevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézmények és a Soroksári Intézményellátó
Központ előzetes éves felhasználását áttekintve (összeg),- Ft/fő átlagjutalom kifizetése
biztosítható az intézmények közötti megtakarítások átcsoportosítása mellett.
A 2016. október 24-i betöltött állások számát (X fő) figyelembe véve az átlag (összeg)- Ft/fő
jutalom kifizetéséhez (az intézményvezetői létszám nélkül) (összeg),- Ft személyi juttatás és
(összeg),- Ft járulék, összesen (összeg),- Ft szükséges.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiek alapján biztosítsa a kerületi
közalkalmazottak részére a jutalmazást.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016.
(XI.08.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (összeg),- Ft/fő átlagjutalom kifizetését biztosítja az önkormányzati fenntartású kerületi
óvodákban, a Soroksári Intézményellátó Központban, az Egészségügyi és Szociális
Intézményben és a Táncsics Mihály Művelődési Házban dolgozó közalkalmazottak részére. A
személyi kifizetés forrását az Intézmények költségvetésében kell biztosítani.
II. felkéri a Polgármestert az intézményvezetők értesítésére, a módosítandó költségvetési
rendelettervezet beterjesztésére, továbbá a jutalom kifizetése érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016.november 30., illetve a 2016. évi költségvetési rendelet utolsó módosításáig
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2016. október 26.
Szegény Ákos
osztályvezető
az előterjesztés készítője
Melléklet: egyeztető lap

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Egyeztető lap
a „Javaslat közalkalmazottak jutalmazására ”
című Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztályvezetővel
Észrevétel/javaslat: Javaslatom beépítésre került.
Budapest, 2016. október 26.
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