
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények
költségvetési előirányzatának módosítására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. október 10.
pénzügyi bizottság 2017. október 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. október 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 11.

A napirendi pont rövid tartalma: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról  szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II.15.) Korm. rendelet alapján az
ágazatban  diplomával  rendelkező  közalkalmazottak  összevont  ágazati  pótlékának  összege  2017.
január  1.  napjától  emelkedett.  A  központi  költségvetés  támogatást  biztosít  ennek  kifizetéséhez,
azonban az intézmények költségvetési előirányzatait módosítani kell.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 25115-5/2017.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.      Osztályvezető aláírása:dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2017. október 5. Ellenőrzés dátuma: 2017. október 5.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2017. október 5. Ellenőrzés dátuma: 2017. október 5.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   
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J     A     V     A     S     L     A     T   

 az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények
költségvetési előirányzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról  szóló 257/2000.  (XII.
26.) Korm. rendelet 2016. december 1. napjától hatályos 15/A. § (1) bekezdése szerint: „A
közalkalmazottat  –  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  fizetési  osztálya  és  a
közalkalmazotti  jogviszonyban töltött  ideje alapján szociális  ágazati  összevont  pótlék illeti
meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról  szóló 257/2000.  (XII.
26.)  Korm.  rendelet  módosításáról  szóló  33/2017.  (II.15.)  Korm.  rendelet  alapján  az
összevont  ágazati  pótlékának  összegét  2017.  január  1.  napjától  az  F-től  J-ig  terjedő
fizetési osztályokban módosította, megemelte.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet
III.  A települési önkormányzatok szociális,  gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak
támogatása 1. Szociális ágazati összevont pótlék alcíme szerint: „A központi költségvetés
támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális,  valamint  a gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2017.
január-december  hónapokban  kifizetendő  szociális  ágazati  összevont  pótlékhoz  és
annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult,  ha a Kjtvhr.  15/A. §-a szerinti
szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a
foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a
Kjtvhr. 5. mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel
fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira
vonatkozó,  előző  hónapra  számfejtett,  tárgyhónapban  kifizetendő  havi  kiegészítő  pótlék
szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár
tárgyhónap  10-éig  a  támogatás  önkormányzatokat  megillető  összegével  kapcsolatosan
teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik.”

 A központi költségvetés támogatást biztosít tehát a kifizetéséhez, azonban az intézmények
költségvetési előirányzatait Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletében módosítani
kell.

Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  szociális  és  gyermekjóléti  intézmények  vezetői  az
érintett  közalkalmazottak  bérét  módosították,  a  2017.  évre  vonatkozó  számításokat
elvégezték. Az intézményvezetők levelei az előterjesztés mellékletében találhatók. 

Az emelés az Útkeresés Segítő Szolgálatnál 32 főt érintett:
a 2017. évi személyi juttatás: 10.418.023,- Ft
a 2017. évi szociális hozzájárulási adó: 2.291.965,- Ft
Összesen 2017. évre (11hó): 12.709.988,- Ft
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Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonainál  16  fő
érintett:
a 2017. évi személyi juttatás: 8.789.000,- Ft
a 2017. évi szociális hozzájárulási adó: 1.934.000,- Ft
Összesen 2017. évre (11hó): 10.723.000,- Ft
 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél 1 fő érintett:
a 2017. évi személyi juttatás: 882.209,- Ft
a 2017. évi szociális hozzájárulási adó: 194.086,- Ft
Összesen 2017. évre (11hó): 1.076.295,- Ft

A három intézmény összesen: 24.509.283,- Ft.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2017.  október  10-én
megtárgyalta és 8:0:0 arányban, egyhangúlag támogatta azt.
A pénzügyi bizottság 2017. október 10-én megtárgyalta az előterjesztést és  5:0:0 arányban,
egyhangúlag támogatta azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. október 11-én megtárgyalta az előterjesztést és
5:0:0 arányban, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 11-én megtárgyalta az előterjesztést
és 6:0:0 arányban, egyhangúlag támogatta azt.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (X. 19.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények
költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati  összevont  pótlék
összege változása kihatásának rendezése érdekében az Útkeresés Segítő Szolgálat
intézmény  költségvetését  módosítja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati  rendelete  4.  mellékletében az  intézményfinanszírozás 12.709.988,-
Ft-tal nő.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati  összevont  pótlék
összege  változása  kihatásának  rendezése  érdekében  az  Egyesített  Szociális
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését
módosítja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelete  4.
mellékletében az intézményfinanszírozás 10.723.000,- Ft-tal nő.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont pótlék
összege  változása  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 1.076.295,- Ft-
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tal nő.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1-3.
pontokban foglalt döntéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
évi  költségvetési  rendeletének soron következő módosításánál  vegye figyelembe,
mely  során  az  intézményfinanszírozás  fedezete  a  költségvetési  rendelet  5b.
melléklet 24.3. Intézményi tartalék előirányzat sora.

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

Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  érintett  intézmények  
vezetőit,  hogy  a  2017.  évi  bérkifizetések  ismeretében  készítsenek  részletes  
elszámolást  a  szociális  ágazati  pótlék  előirányzatainak  változásáról,  annak  
teljesítési adatairól és azt küldjék meg a jegyző részére.

Felelős:          az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője,
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézményvezetője, 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója, 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

Határidő:     2017. december 29.

6. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére.

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

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. október 27.

Dunaújváros, 2017. október 19.          

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

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

   Pintér Attila s.k. Tóth Kálmán s.k.
 a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi 

 bizottság elnöke
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