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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásáról 

I. Tartalmai összegfoglaló 

A Népjóléti Bizottság egyik korábbi ülésén elhangzott, hogy a Korai Fejlesztő Központban 
szükséges lenne alkalmazni még egy gyógypedagógust, illetve a védőnői szolgálatnál is szükséges 
lenne alkalmazni egy félállású védőnőt. Az előterjesztés arról szól, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
álláshelyeket a jövőben lehetőség szerint megváltozott munkaképességű személlyel töltse be az 
Önkormányzat. 

Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére minden intézmény és hivatal kötelezett; ennek ellenére a 
közszférában alacsony hajlandósággal alkalmaznak megváltozott munkaképességű embereket a 
létszámstop és a kötött létszámgazdálkodás miatt. 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 23. §-a alapján a munkaadó a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs 
hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az 
általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nerri éri el a létszám 5 
százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). 
Mindez azt jelenti, hogy a kötelező foglalkoztatási szint 20 alkalmazottanként l fő megváltozott 
munkaképességű személy. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ptihiányzó fő/év. 

Az előterjesztésben foglalt határozattervezet elfogadása több szempontból is előnyös lenne: 
1.: A rehabilitációs hozzájárulás kiváltása által javuló közszolgáltatások (növekvő létszám l javuló 
feladatellátás) és intézményi szintű költségmegtakarítás érhető el. 
2;: A versenyszférában a vállalatokat erre a lépésre "rákényszeríti a gazdasági racionalitás". 
Azonban ha az adófizetők pénzéből gazdálkodó, közszolgáltatásokat nyújtó intézmények is 
alkalmazzák ezt a lehetőséget, akkor az nem nyűgként fog jelentkezni, hanem természetessé válik. 
3.: Kvázi költségmentesen teremthetne .a közszféra ezzel munkalehetőséget azok számára, akik a 
versenyszféra munkaerőpiacán nehezen boldogulnak. 
4.: Példamutató és felelősségteljes hozzáállást tanúsít az önkormányzat a gazdaság többi szereplője 
felé, ezzel is növeli a szolidaritást, és javítja a társadalom összetartó képességét. 

ll. liatásvizsgálat 

A "gazdasági racionalitás" oka: 
Frissen végzett megváltozott munkaképességű gyógypedagógus munkaviszonyban történő 
részmunkaidős foglalkoztatása esetén a várható költségek alakulása: 

Munkaidő Bruttó bér (Ft) Bérköltség (Ft) 12 hónap Rehabilitációs 
bérköltsége (Ft) hozzájárulás 

mértéke (Ft) 

óra Ft 

4 63 154 80 200 964 400 964 500 



III. Döntési javaslat 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12012. ( ... ... )határozata 

a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásáról 

l. Budapest Főváros X .. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - összhangban a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 20 ll. 
évi CXCI. törvény 23. §-ával - felkéri a polgármestert, valamint az Önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy a jövőben a 
megüresedett álláshelyek betöltése oly módon történjék, hogy a megváltozott munkaképességű 
személyek ·arányának növelésével az Önkormányzatnak a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére 
vonatkozó kötelezettsége csökkenjen. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott követelményt építse be a költségvetési szervek 
vezetői jutalmazásának elvei, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaságok vezetőinek prémiumfeladatai közé. 

Feladatkörében érintett: valamennyi alpolgármester 
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője 
valamennyi az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaság vezetője 


