
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emelésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 

Meghívott: Dobráné Szabó Márta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 08.
pénzügyi bizottság 2016. 11. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 11. 09.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése során megállapította, hogy a Napraforgó
Bölcsőde és a Liszt Ferenc Kerti  Bölcsőde főzőkonyháján – a konyha adottságai miatt  – csak
konyhakész nyers hús és konyhakész nyers zöldség használható. A nyersanyagok előkészítése a
Zengő-Bongó  Bölcsődében  a  konyha  adottsága  miatt  megtörténhet,  azonban  az  intézmény
vezetője a feladat ellátására 0,25 fővel kéri megemelni az engedélyezett álláshelyek számát 2016.
december 1. napjától.  Az Igazgató Asszony az idei évre pótelőirányzatot nem kér. Az álláshely
bérköltsége a 2017. évben 482.926.- Ft lenne.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25/544-324
Iktatószám: 27902-2/2016.
Előkészítő aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása:                              Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 10. 28.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10. 28.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: „Láttam” Dudás Pálné s.k. 2016. nov. 3.



JAVASLAT

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  2016.  március  17-én  és  2016.  június  13-án  a
Napraforgó  Bölcsőde  és  a  Liszt  Ferenc  Kerti  Bölcsőde  főzőkonyháját  a  minőségvezért
közétkeztetés megvalósítását célzó programja keretében ellenőrizte. 
Az  ellenőrzés  során  megállapította,  hogy  a  két  bölcsőde  épületének  adottsága  miatt  csak
konyhakész nyers hús és konyhakész nyers zöldség használható.

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros  (a  továbbiakban:  BID)  intézmény 5 tagintézményének
mindegyike saját főzőkonyhával rendelkezik. Központi nyersanyagrendelés, kiszabás és elosztás
van  az  intézmény  székhelyén  (Bólyai  u.  2.),  azonban  az  ételek  előkészítése,  főzése  a
tagintézményekben történik. 

A két bölcsőde épületének adottságai miatt a konyha bővítése nem lehetséges.

Az  intézmény igazgatója  a  BID szerződéses  szállítóitól  ajánlatot  kért  a  konyhakész  termékek
szállítására.  A zöldség  esetében  előre  csomagolt,  nagyobb  kiszerelésben  lehetséges  az  áru
beszerzése, azonban ez a bölcsődei létszámoknak nem megfelelő, ha felbontják a csomagot, azt
tárolni  nem lehet.  A fagyasztott  hús  nem létezik  darabolva,  a  friss  hús  pedig  nem megfelelő
nagyságú darabokban van, annak további aprítása szükséges. A konyhakész termékek ára jóval
magasabb.

A Zengő-Bongó Bölcsőde (Bólyai u. 2.) konyhájának mérete lehetővé teszi, hogy ott kerüljön sor a
két  bölcsőde  hús-  és  zöldségadagjának  előkészítésére,  azonban  a  plusz  feladat  ellátására  a
Zengő-Bongó  Bölcsődében  egyik  konyhai  dolgozónak  sincs  plusz  kapacitása,  illetve  másik
bölcsődékben dolgozó konyhai  személyzet  átirányítása  sem lehetséges,  mivel  minden  konyha
csak az előírt  minimum létszámmal  működik,  az étel  előkészítését  meghatározott  időre el  kell
végezni, a reggeli órákban mindenkinek a saját helyén van feladata.
Az intézményben dolgozó közfoglalkoztatott munkavállalók nem minden esetben felelnek meg a
szigorúbb egészségügyi feltételeknek, valamint a gyakori  személycserék, és a nem folyamatos
alkalmazásuk miatt ezt a munkát nem tudják ellátni.

A bölcsődék férőhelyszámát, és a konyhai dolgozók létszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

tagintézmény megnevezése férőhelyszám konyhai alkalmazottak száma

szakács konyhalány összesen

Zengő-Bongó Bölcsőde 78 1 fő 1 fő 2 fő

Napraforgó Bölcsőde 66 1 fő 1 fő 2 fő

Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde 66 1 fő 1 fő 2 fő

Hétszínvirág Bölcsőde 32 1 fő 1 fő 2 fő

Makk Marci Bölcsőde 134 1 fő 2 fő 3 fő

Összesen: 376 5 fő 6 fő 11 fő

Annak  érdekében,  hogy  a  BID  megfeleljen  a  legújabb  követelményeknek,  ugyanakkor
megőrizze az  elismerten finom,  változatos és olcsó bölcsődei  étkeztetést,  az  intézmény
igazgatója kérte az engedélyezett álláshelyek számát 0,25 álláshellyel (napi 2 óra) történő
emelését 2016. december 1-től (az előterjesztés melléklete). 
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Az intézmény központjában 1 fő 4 órás takarítót foglalkoztatnak, feladata az irodák és a központi
raktár takarítása. Az ő munkaideje növekedne 6 órára, így reggel két órában el tudná végezni az
előírt zöldség és hús előkészítését, a további időben pedig ellátná a takarítói feladatokat.

A napi 2 órás álláshely bérköltsége az alábbi:

1 havi éves

garantált illetmény 27.750.- Ft 333.000.- Ft

szoc. ágazati pótlék 2.500.- Ft 30.000.- Ft

kiegészítő pótlék 1.438.- Ft 17.256.- Ft

összesen: 31.688.- Ft 380.256.- Ft

munkáltatót terhelő járulék (27%) 8556.- Ft 102.670.- Ft

mindösszesen: 40.244.- Ft 482.926.- Ft

Az Igazgató Asszony a 2016. évre pótelőirányzatot nem kér.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. november 8-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, 6:0:0 arányban elfogadásra javasolta.
A  pénzügyi  bizottság 2016.  november  8-i  ülésén megtárgyalta  az  előterjesztést,  5  igen
szavazattal elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2016.  november  9-i  ülésén  megtárgyalta  az
előterjesztést, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban elfogadásra javasolta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI. 17.) határozata

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emeléséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény engedélyezett létszámát 0,25 fővel (napi 2 óra) megemeli 2016. december 1.
napjától, egyúttal az intézmény 2017. évi finanszírozását a létszámbővítéshez kapcsolódó
482.926.- Ft (személyi juttatás + munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összeggel
megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetési rendeletének tervezése során vegye figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért:
         a jegyző
       - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
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                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. november 25.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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