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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetésben az oktatási, szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó intézményvezetők 
jutalmazására 35 OOO OOO Ft-ot helyezett céltartalékba. 

Ebből az alábbi összegek kerültek felhasználásra: 

Jutalom, prémium Járulékai Mindösszesen 
Ágazat összege (Ft) (Ft) 

(Ft) 
Oktatási ll 448 700 3 091 149 14 539 849 
Szociális és Egészségügyi 2 724 528 735 623 3 460 151 
Összesen: 14173 228 3 826 772 18 OOO OOO 

Az oktatási intézmények vezetőinek jutalmazásánál az ágazatért felelős alpolgármester, a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke, valamint az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport véleményét, a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó vezetők jutalmazásánál a 
szakcsoportok, valamint a Népjóléti Bizottság elnökének véleményét kívánom figyelembe 
venni. 

A jutalom összegének meghatározásakor a közoktatási és közművelődési ágazatban az alábbi 
szempontokat kívánom figyelembe venni: 

• az ágazatokban felmerülő feladatok ellátásának színvonalát, 
• az intézmény megítélése környezete által, pl. körzetes megtartó ereje, a kerületben és 

kerületen kívüli vonzereje, 
• a mérésekben való részvétel, 
• aktív szereplés a fenntartói pályázatok előkészítésében, valamint saját intézménnyel 

egyéb pályázatokon való részvétel, 
• az intézményi rendezvények tartalma és szervezettsége, 
• az intézményi dokumentumok átdolgozása, szakmai beszámolók készítése, 
• az év során felmerülő adatszolgáltatások időbelisége és pontossága, 
• a költségvetés összeállítása és a gazdálkodás hatékonysága, 
• az év során végzett egyéb többletfeladatokat, 
• a januártól szeptemberig eltelt hónapokban az előző év ugyanezen időszakához képest 

kimutatható energia megtakarítás mértékét azon intézményeknél, ahol a megfelelő 
felújítás (pl. nyílászárók cseréje, "Szemünk fénye" program) megtörtént 



A jutalom összegének meghatározásakor a szociális ágazatban az alábbi szempontokat 
kívánom figyelembe venni: 

• a személyi változásokat követően az intézményekben a működés folyamatos és 
zavartalan biztosítása, 

• az intézményi felújítások, karbantartások koordinálása. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 24. 

%~ll 
Kovács Róbert 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... ) határozata 

az intézményvezetők jutalmazására céltartal ékba helyezett összeg felszabadításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében az "Intézményvezetők jutalmazására" költségvetési sor céltartatékba 
helyezett összegből megmaradt 17 OOO OOO Ft-ot (13 385 827 Ft személyi juttatás + 
3 614 173 Ft járulék) felszabadítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
aSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 


