
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. december 14.

Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézménynél  végkielégítések  kifizetésének
finanszírozására 

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

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

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 5.
pénzügyi bizottság 2017. december 5.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 6.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 439/2017. (VI.15.) határozata értelmében az
Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit 2018. január 1. napjától a
Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  működteti  tovább.  A  munkavállalók  Kjt.  szerinti  tájékoztatása
megtörtént, 9 fő nem járult hozzá az Alapítványnál történő továbbfoglalkoztatáshoz, így részükre a Kjt.
25/A.  §  (6)  bekezdése  alapján  végkielégítést  kell  fizetni.  A végkielégítések  összege  az  előzetes
számítások  alapján  összesen  5.093.058,-  Ft  +  járulékok.  A  kifizetések  fedezete  a  2018.  évi
költségvetés lesz.  

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 29175-2/2017.
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. …. Ellenőrzés dátuma: 2017. november 30.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2017. november 29. Ellenőrzés dátuma: 2017. november 29.

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 Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések kifizetésének
finanszírozására 

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  439/2017.  (VI.15.)
határozatával  döntött  arról,  hogy  2018.  január  1.  napjától  kezdődően  a  Magyar
Mentőszolgálat  Alapítvány  működteti  a  hajléktalan  ellátással  kapcsolatos  szociális
szolgáltatásokat.  A Közgyűlés  603/2017.  (IX.21.) határozata  alapján  az  Önkormányzat
ellátási  szerződést  kötött  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  a  hajléktalan  ellátás
működtetésére  2018.  január  1.  napjától  kezdődően.  A  Közgyűlés  604/2017.  (IX.21.)
határozatával  pedig  a  feladatokat  jelenleg  ellátó  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  alapító
okiratából 2018.  január 1-jei  hatállyal  törli  a hajléktalanok átmeneti  otthona, hajléktalanok
nappali melegedője és éjjeli menedékhely szociális szolgáltatásokat.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A.
§-a szerint: Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató
döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem
anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya
alá tartozó munkáltató számára kerül  átadásra,  a munkáltató átadásra kerülő szervezete
vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az
átadás időpontjában megszűnik.
Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal
korábban  köteles  tájékoztatni  a  közalkalmazottat, a  munkáltatónál  képviselettel
rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot az átadás időpontjáról, okáról és
közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről. E tájékoztatással
egyidejűleg az  átadó  és  az  átvevő  munkáltató  köteles  írásban  tájékoztatni  a
közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az
átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító
munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. 
A közalkalmazott  a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó
munkáltatónak  írásban  nyilatkozik,  hogy  az  átvevő  munkáltatónál  történő  további
foglalkoztatásához  hozzájárul-e.  Ha  a  közalkalmazott  az  előírt  határidőn  belül  nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem
járul  hozzá,  az  átadó  munkáltató az  átadás  napjával  köteles  írásban  értesíteni  a
közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint
köteles  a  közalkalmazott  számára  a  37.  §  (2)  és  (4)-(6)  bekezdése  alkalmazásával
megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében
meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

A Kjt. 37. § (2) és (4) – (6) bekezdése szerint:
„  37.  §  (2)  Nem  jogosult  végkielégítésre  a  közalkalmazott,  ha  felmentésére  -  az
egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt
került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha
a)  legkésőbb  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnésének  időpontjában  nyugdíjasnak
minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont],
b) felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor,
c)  közalkalmazotti  jogviszonya  a 25/A.  §  (7)  bekezdése vagy a  25/C.  § (12)  bekezdése
szerint alakult át.
légítésre való jogosultság megállapításakor a (6) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy az e 
(4)  A  végkielégítésre  való  jogosultság  feltétele,  hogy  a  közalkalmazott  a  (6)
bekezdésben meghatározott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen. A
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közalkalmazott  végkielégítésre  való  jogosultságának  megállapításánál  -  az  áthelyezést
kivéve  -  nem  lehet  beszámítani  a  korábbi  közalkalmazotti  jogviszonyban  töltött  időt.  A
végkielégítésre való jogosultság szempontjából emellett figyelmen kívül kell hagyni a 22. §
(8)  bekezdés  b)  és  c)  pontjában  meghatározott  időtartamot  is,  kivéve  a  hozzátartozó,
valamint a tizennégy éven aluli  gyermek gondozása, ápolása céljából,  továbbá a tizenkét
éven  aluli  gyermek  betegsége  esetén  az  otthoni  ápolás  érdekében  igénybe  vett  fizetés
nélküli szabadság időtartamát.
(5) A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni
a) jogutódlás esetén a jogelődnél,
b)  a  munkáltató  egészének  vagy  egy részének  átadása  esetén  az  átadó  munkáltatónál
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is [25/B. § (5) bekezdés].
(6)  A  közalkalmazott  végkielégítésének  mértéke, ha  a  közalkalmazotti  jogviszonyban
töltött idő legalább
a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi
távolléti díjának megfelelő összeg.”

Az érintett közalkalmazottak tájékoztatása 2017. október 9-én megtörtént. A tájékoztatón a
16 jogviszonyban álló közalkalmazott közül 12 fő jelent meg. A távol maradó 4 fő részére a
tájékoztató anyagot, a munkaszerződés ajánlatot és a kitöltendő nyilatkozatot postán küldték
meg.  Az  érintett  közalkalmazottak  közül  1  fő  2017.  november  18.  napjával  jogviszonya
megszüntetését kérte. A nyilatkozattételre nyitva álló határidőre 6 fő adta le nyilatkozatát,
közülük 5 fő járult  hozzá továbbfoglalkoztatásához. 8 fő nyilatkozatát  nem adta le,  a Kjt.
25/A. § (5) bekezdése alapján őket úgy kell  tekinteni, hogy nem járultak hozzá a további
foglalkoztatásukhoz. 1 fő az intézmény másik szervezeti egységébe kerül áthelyezésre 2018.
január 1. napjával.
A  megtett  nyilatkozatokat  és  a  nyilatkozatok  függvényében,  a  Kjt.  alapján  járó
végkielégítések  összegét  összefoglaló  táblázatot  az  előterjesztés  melléklete
tartalmazza. 

Az előzetes számítások szerint 6 fő jogosult végkielégítésre, amelynek előzetesen számított 
összege 5.093.058,- Ft + 1.120.473,- Ft szociális hozzájárulási adó, azaz összesen: 
6.213.531,- Ft.
A kifizetés már az Önkormányzat 2018. évi költségvetését terheli.

A  tényleges  összegek  a  kifizetések  időpontjában  realizálódnak,  ezért  fenti  összeg
módosulhat.

Az intézmény összes engedélyezett álláshelyeinek száma 2017. december 31. napjáig 60,05
fő, amelyből a hajléktalan ellátás szakmai egységeiben 17,9 fő álláshely van. Az intézmény
szakmai  létszámát  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai
feladatairól  és működésük feltételeiről  szóló 1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendelet 2. melléklete,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az intézmény a szakmai létszámminimumot nem
lépi túl.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2017.  december  5-én
megtárgyalta és 7:0:0 arányban támogatta azt.
A pénzügyi bizottság 2017. december 5-én megtárgyalta az előterjesztést és 5:0:0 arányban
támogatta azt.
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A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2017.  december  6-án  megtárgyalta  az
előterjesztést és 6:0.0 arányban támogatta azt.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII. 14.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések kifizetésének
finanszírozásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  (2400
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) intézmény 2018. évi finanszírozását a hajléktalan ellátást
nyújtó  szakmai  egységek  átadásához  kapcsolódó  végkielégítések  összegével,
6.214.000.- Ft (5.093.000,- Ft + 1.121.000,- Ft 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  2018.  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 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét, hogy a végkielégítések kifizetését követően a teljesítési adatokat az
intézmény 2018. évi költségvetésében szerepeltesse. 

Felelős:        az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője,
Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
közalkalmazotti  létszámát  2018.  január  1.  napjától  42,15  főben  határozza  meg  az
alábbiak szerint:

Munkakör megnevezése Létszám

intézményvezető 1 fő

általános ügyintéző 1 fő

családsegítő 11 fő

esetmenedzser 9 fő
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tanácsadó 4 fő

szociális asszisztens 6,5 fő

gondozó, szakgondozó 2 fő

családgondozó 4 fő

takarító 2,25 fő

éjszakai ügyeletes 1,4 fő

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét,  hogy  a  működtetésében  lévő  hajléktalan  ellátást  nyújtó  szakmai
egységek  átadását  követően  a  közalkalmazotti  létszámcsökkentéssel  érintett
munkavállalókhoz kötődő költségvetési előirányzatot az önkormányzat részére adja le.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   az Útkeresés Segítő Szolgálat       

    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
 a személyügyi és működtetési osztály vezetője

            Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

  
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot

küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére.

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

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. december 29.

Dunaújváros, 2017. december 14.          

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.
 a pénzügyi bizottság elnöke
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