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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban engedélyezett 

álláshelyek számáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelőben a takarítói feladatok ellátása 2019. január l-jétől 

kiszervezésre került, mivel a feladatellátás folyamatosan nehézségekbe ütközött a 
humánerőforrás hiánya miatt. A tapasztalatok alapján a takarítói feladatok ellátása 
hatékonyabbá vált, az orvosok többségétől pozitív visszajelzések érkeztek. Az Újhegyi 
Háziorvosi Rendelőben is hasonló problémák merültek fel , ezért szükségessé vált a feladatok 
átszervezése. 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) a takarítói feladatokat 
az Újhegyi Háziorvosi Rendelőben (1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.) külső vállalkozó 
megbízásával látja el 2019. augusztus 1. napjától. 
Az Újhegyi Háziorvosi Rendelő takarítását jelenleg két fő közalkalmazott látja el. A Bárka 
engedélyezett létszáma 202,3 fő, javasolom ezt a kiszervezésre tekintettel két fővel 

csökkenteni. 

II. Hatásvizsgálat 

A takarítás kiszervezésével a feladatellátás hatékonyabbá válhat. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti létszámcsökkentés következtében a Bárkát állásfelajánlási kötelezettség terheli a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által 
fenntartott költségvetési szervek körében. Amennyiben a közalkalmazott a felajánlott másik 
munkakört elfogadja, a kinevezése módosításra kerül, illetve áthelyezésre kerül sor, ennek 
hiányában a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel megszűnik, ideértve azt az esetet is, 
amikor a fenntartónál nincs másik felajánlható munkakör. 

III. A végrehajtás feltételei 

A költségvetési szervek álláshelyszámának meghatározása az Önkormányzat feladata. A 
takarítás új formában történő ellátásának fedezete a Bárka költségvetésében a rendelkezésre 
álló dologi kiadások előirányzatából biztosítható. 
Felmentés esetén a takarítói álláshelyek megszüntetésének költségét, azaz a felmentési időre 
járó juttatás összegét a 2019. évi intézményi költségvetésben tervezett személyi juttatás 
taiialmazza, a végkielégítés összegét a 2020. évi intézményi költségvetésben kell tervezni. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. június „Jf; :' 

Dr. 
jegyzó 

2 



1. melléklet az előte,jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2019. (VI. 27.) határozata 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban engedélyezett 
álláshelyek számáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központban a takarítói álláshelyek számát 2019. augusztus 1-
jétől két fővel csökkenti azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott áthelyezésére kerül sor, a 
személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok és adó előirányzata visszarendezésre kerül. 
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban az engedélyezett 
álláshelyek számát 2019. augusztus l-jétől 200,3 főben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. július 31., az előirányzat átcsoportosítására 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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