
iiudapest Főváros X. kerület b á n y a i 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNK&ÉMGfflftg&FéPviseio*ÍCStulet 

POLGÁRMESTERE 

Budapest, 

Tárgy: Javaslat céltartalék 
felszabadítására prémiumelőleg 
biztosításához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2010. évi költségvetésbe 40 000 000 Ft került betervezésre az oktatási intézményvezetők 
jutalmazására, illetve a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi intézményvezetők prémiumának 
biztosítására, melyet a Képviselő-testület céltartalékba helyezett. 

Az ágazatok között a keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg: 

Ágazat 
Prémium 

összege 
(Ft) 

Járulékai 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Oktatási 28 346 457 7 653 543 36 000 000 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 3 149 606 850 394 4 000 000 
Összesen: 31 496 063 8 503 937 40 000 000 

Az előző napirendi pontban az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslatot tett az ágazatukra eső 
összeg felének, 18 000 000 Ft-nak a felszabadítására az oktatás területén dolgozó kollégák 
jutalmazására. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2009. évi módosítása miatt a szociális, gyermekjóléti 
és egészségügyi ágazat vezetői kinevezett vezetők, ők nem részesülhetnek jutalomban. A KJT 77/A. §-
a alapján a kinevezett vezető számára prémiumfeladat tűzhető ki, melyet a jogszabályban 
meghatározott határidőig, március 31-ig megtettem. A prémiumfeladat kitűzésekor rendelkezni kellett 
a teljesítési és értékelési határidőről. Az értékelési határidő nem lehet korábban, mint a tárgyév 
november 15-e, viszont a jogszabály lehetőséget biztosít prémiumelőleg kifizetésére. 

A prémiumfeladatok kiírásakor az idei évben kiemelkedő, nem munkaköri leírásban szereplő 
feladatokat jelöltem meg. 

Ambrus Zsuzsanna 
Közreműködés a Kis Pongrác lakótelepen tervezett városrehabilitációs projekt előkészítésében 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése 
A TÁMOP pályázat megvalósításának elősegítése a Gyermekjóléti Központban és az Átmeneti 
Otthonban 

Sinka Jánosné 
Családi napközik szakmai felügyelete, tanácsadás 
Élelmiszer közbeszerzési eljárásban való közreműködés 
Bölcsődék Napja rendezvény, szakmai nap szervezése 

Szabó Katalin Ildikó 
A Szociális Kalauz kiadásának és terjesztésének koordinálása 



Közreműködés a Kis Pongrác lakótelepen tervezett városrehabilitációs projekt előkészítésében 
Az intézvény 25 éves évfordulójának megünneplése 
Egészségnap szervezése 

Dr. Molnár Andor 
Elektromos iktatás bevezetése az Egészségügyi Szolgálatnál 
Továbbképzések szervezése az intézményen belül 
Pongrác út 9. (Salgótarjáni u. 47.) szám alatti rendelő felújításához kapcsolódó feladatok 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba 
helyezett összegből 2 000 000 Ft-ot - 1 574 803 Ft + 425 197 Ft járulékai - szabadítsunk fel a 
szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ágazat intézményvezetői részére prémiumelőleg biztosítására. 

Határozati javaslat 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezetők 
jutalmazására céltartalékba helyezett összegből 2 000 000 Ft-ot - 1 574 803 Ft + 425 197 Ft járulékai -
felszabadít a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ágazatban dolgozó intézményvezetők részére 
prémiumelőleg biztosítására. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. június 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. május 10. 
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