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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os
bérfejlesztésére
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Geiger Ferenc polgármester
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Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polonkai Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést megtárgyalja:

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2017. december 05.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Veres Anikó aljegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben dolgozóknak (óvodatitkár,
dajka, pedagógiai asszisztens) a minimálbér és garantált bérminimum emelése mellett 2017.
január 1-jétől jár a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 32/A. § (1)
bekezdése alapján, a legalább 7 %-os illetményemelés mellett a 3 %-os illetményemelés is.
Fent nevezett dolgozóknak a 10 %-os illetményemelése megtörtént, a törvény erejénél fogva
határozatlan időre. A Kormányrendelet 32/A. § (2) bekezdése szerint a költségvetési törvény a
tíz százalékos emelésre biztosítja a fedezetet.
Az egyéb munkakörökben foglalkoztatottak tekintetében – élelmezésvezető, gazdasági
ügyintéző, konyhai szakfeladaton lévő dolgozók, fűtő, karbantartó – a kormány csak a
minimálbér ill. garantált bérminimum növekedéséről döntött.
Mivel a fenti döntés bérfeszültséget okozott volna az oktatási, nevelési intézményekben, ezért
Önkormányzatunk a 2017. évi költségvetés céltartalék sorában betervezte a nem oktatást,
nevelést közvetlenül segítő dolgozók bérrendezését.
A 2017. évi költségvetés elfogadásával és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók
7+3 %-os bérrendezésével közel egyidejűleg megtörtént az egyéb munkakörökben
foglalkoztatottak ugyancsak 7+3%-os bérrendezése is. Ez a bérrendezés az óvodai egyéb
dolgozók mellett a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (a továbbiakban SZGYI) iskolai
étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott konyhai dolgozókra is kiterjedt.
Ezzel a bérrendezéssel Önkormányzatunk 36 fő részére – 24 fő óvodai egyéb dolgozó, 12 fő
SZGYI konyhai dolgozó – kompenzálta a Kormányrendelet rendelkezéseiből adódó
bérfeszültséget, határozott időtartamra, munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék jogcímen
2017. november 30-ig.
2018. évre vonatkozóan a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (továbbiakban:
NOKS-osok) a Kormányrendelet alapján továbbra is kapják a 7+3%-os illetményemelést,
határozatlan időre.
Mivel a nevelő és oktató munkát nem közvetlenül segítő közalkalmazottak esetében
Önkormányzatunk által adott kompenzáció határozott időre szólt, szükséges ezen dolgozók
2018. évi esetleges illetményemeléséről újból dönteni.
2018. évben a fent említett illetményemelés közel 40 főt érintene az óvodákban és a Szociálisés Gyermekjóléti Intézményben dolgozók közül, melynek összege a következő:
- garantált bérminimum összege 180500.- Ft x 10% = 18.050.- Ft/fő/hó
18.050.- Ft/fő/hó x 40 fő = 722.000.- Ft/hó
722.000.- Ft/hó x 12 hó = 8.664.000.- Ft/ év
Bérköltség
8.664.000.- Ft/év x 20% = 1.732.800.- Ft/év
Járulék
ÖSSZESEN:10.396.800.- Ft/év
Fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.
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Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (XII. 05.) határozata az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók
7+3%-os bérfejlesztésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodákban dolgozó, nem oktatási, nevelési dolgozók és a Szociális és
Gyermekjóléti Intézménynél, az iskolai étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott
dolgozók (összesen 40 fő) is kapják meg a 7+3 %-os illetményemelést,
munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék jogcímen, határozott időre, 2017.
december 01-től 2018. november 30-ig.
II. az óvodákban dolgozó, nem oktatási, nevelési dolgozók és a Szociális és
Gyermekjóléti Intézménynél, az iskolai étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott
dolgozók (összesen 40 fő) is kapják meg a 7+3 %-os illetményemelést 2017.
december 01-től, munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék jogcímen,
határozatlan időre, azzal a kikötéssel, hogy a határozatlan idő addig áll fenn, amíg
a NOKS-os dolgozók részére az illetményemelés a Kormányrendeletben foglaltak
szerint garantált.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (XII. 05.) határozata az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók
7+3%-os bérfejlesztésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem támogatja az óvodákban dolgozó, nem oktatási, nevelési dolgozók, valamint a
Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél az iskolai étkeztetés szakfeladaton
foglalkoztatott dolgozók (összesen 40 fő) 7+3 %-os illetményemelését 2018. évre,
munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék jogcímen.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2017. november 20.
Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
előterjesztés készítője
Mellékelt: - Egyeztető lap

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

