
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 07. 15.

Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emelésére 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                          a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Szabó Márta személyügyi ügyintéző

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.07.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.07.14.

Az előterjesztés  rövid  tartalma: Javaslat  Farkasné Vörös  Magdolna,  a  Dunaújvárosi  Gazdasági
Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emelésére.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 28208/2021.
Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-144
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:-------
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:-
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:-------
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.07. 09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2021.07. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 486/2018.  (IX.20.)  határozatában  Farkasné
Vörös  Magdolnát  bízta  meg,  mint  igazgatót  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig terjedő
határozott időtartamra (1. számú melléklet).
Az  intézményvezető  havi  járandóságát  a  határozat  1.  pontjában  foglaltak  szerint
(alapilletmény, további illetményelemek és pótlékok) 365.400,-Ft-ban állapították meg.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
463/2012 (XI.15.) határozatával 2013. január 1-től hozta létre az állami fenntartásba kerülő
köznevelési  intézmények  gazdasági  működtetési  feladatainak  ellátására  (2.  számú
melléklet).
Az  intézmény  feladatai  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  10.  §  (4a)
belekezdésében foglalt  változások miatt  (amennyiben a  költségvetési  szerv éves átlagos
statisztikai  állományi  létszáma  a  100  főt  nem  éri  el,  a  gazdálkodással  kapcsolatos
feladatokat  az  irányító  szerv  döntése  alapján  az  irányító  szerv  irányítása  alá  tartozó,
gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el), tovább bővültek.

Figyelemmel Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 110/2015. (III.19.) határozatában
foglaltakra  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza,  Egészségmegőrzés  Központ,
Intercisa  Múzeum,  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros,  valamint  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  gazdasági  feladatait  2015.  április  1-től  szintén  a  GESZ  látja  el.  (3.  számú
melléklet).  Az  intézményeket  érintő  konkrét  feladatokról  külön  –  külön  aláírt
munkamegosztási megállapodást a Közgyűlés 400/2015. (VI.18.) határozatával fogadta el
(4. számú melléklet).

A közművelődési  intézményeket  érintő  gazdasági  feladatokat  2017.  évtől  létrehozott  ún.
tankerületek  vették  át,  de  a  szervezési,  étkeztetési  feladatok  rendezése  koordinálása
továbbra is a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet hatáskörébe tartozik jelenleg is.

Fenti  okok  miatt  az  intézményvezetőre  is  egyre  nagyobb  felelősség  nehezedett,  de  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban  Kjt.)  által
meghatározott illetményalap és pótlékalap emelésének hiánya, a fenntartó által megállapított
keresetkiegészítés mértéke sem biztosított a felelősséghez mérten megfelelő illetményt az
intézményvezető  számára.  (a  2021.  február  1-től  hatályba  lépő,  a  kötelező  legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.)
Korm.  rendelet  alapján  garantált  bérminimumra  (219.000,-Ft/hó)  ki  kellett  egészíteni  az
intézményvezető alapilletményét).

A Kjt. 77. §-ában meghatározottak szerint:
(1)  A közalkalmazottat  a  munkáltató  meghatározott  munkateljesítmény  eléréséért,  illetve
átmeneti  többletfeladatok  -  ide  nem  értve  az  átirányítást  -  teljesítéséért  a  megállapított
személyi  juttatások  előirányzatán  belül  egyszeri  vagy  meghatározott  időre  szóló,  havi
rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.
(2)  A keresetkiegészítés  feltételeit  a  kollektív  szerződés,  ennek  hiányában  a  munkáltató
állapítja meg.
(3)  A  kiemelkedő,  illetőleg  tartósan  jó  munkát  végző  közalkalmazottat  a  munkáltató
jutalomban részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés
esedékessége  időpontjában  a  közalkalmazott  kinevezés  szerinti  havi  illetménye
tizenkétszeresének harminc százalékát.



Tekintettel  az  intézmény  profiljából  adódó  nagy  felelősségre,  valamint  a  bérrendezés
elmaradására, fenti rendelkezések alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
mint munkáltatónak lehetősége van a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója,
Farkasné Vörös Magdolna illetményének rendezésére oly módon, hogy a magasabb vezetői
megbízása  további  időtartamára 2021.  július  15-től  2023.  szeptember  30-ig,  a  korábban
megállapított keresetkiegészítést megemelni, amennyiben az emeléshez szükséges anyagi
fedezet az intézmény 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll (5. számú melléklet).

A bizottságok véleményeit a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiekre figyelemmel, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (VII. 15.) határozata

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emeléséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézmény  magasabb  vezetője,  Farkasné  Vörös
Magdolna Mária havi járandóságát, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 10/A.
§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  magasabb  vezetői  pótlék
figyelembevételével,  2021.  július  15-től  2023.  szeptember  30-ig  terjedő
időtartamra, úgy állapítja meg, hogy a keresetkiegészítést 282.500,-Ft-ban, az
intézményvezető  havi  (alapilletmény,  további  illetményelemek,  és  pótlékok)
összes  járandóságát  560.600.-  Ft,  azaz  ötszázhatvanezer-hatszáz  forintban
határozza meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg
azzal, hogy az intézményvezető járandóságának emeléséhez szükséges fedezetet a
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. évi költségvetésének K1101-es során
a törvény szerinti illetményeknél meghatározott összegből kell biztosítani.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a személyügyi osztály vezetője 

Határidő: 2021. július 31.

Tóth Kálmán sk. Tóth Kálmán sk
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési az ügyrendi, igazgatási és jogi
                     bizottság elnöke bizottság elnöke


