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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat intézményeiben dolgozók az előző
évek képviselő-testületi döntései alapján évente két alkalommal pénzjutalom formájában
nyújtott elismerésben részesültek.
Az intézményekben dolgozók, az intézményi feladataik ellátásához kötődő jeles
ünnepnapokon (a Pedagógus-, a Semmelweis- és a Szociális Munka napján), valamint év
végén részesültek jutalomban, átlag nettó 50.000 - 50.000 Ft/fő összegben.
A leírtak figyelembevételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az
intézményekben dolgozók (megközelítőleg 265 fő) 2022. évben is részesüljenek két
alkalommal pénzjutalom formájában elismerésben. A korábbi évektől eltérően javaslom a
jutalom nettó összegének felemelését nettó 150.000,- Ft/fő/év összegre.
Szíves tájékoztatásul az alábbi táblázat tartalmazza a juttatások és költségek kimutatását
annak figyelembevételével, amennyiben a dolgozók fejenként nettó 150.000,- Ft összegű
jutalomban részesülnek éves szinten:

Intézményi dolgozók jutalma 2022. évben
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150.000.Ft/fő/év

7.770.595.Ft/év
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29.323.Ft/fő/év

59.774.460.Ft/év

Javaslom, hogy a fentiek alapján 2022. évben is kerüljön biztosításra az önkormányzat
(gazdasági szervezettel nem rendelkező) intézményeiben a dolgozók elismerésére adható
juttatás.
A jutalom fedezeteként javaslom az intézmények saját költségvetési keretét - szükség esetén
kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből – megjelölni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.

Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.
(V. 12.) határozata az intézményi dolgozók jutalmazásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

2022. évben két alkalommal nettó 75.000-75.000 Ft/fő, éves szinten összesen nettó
150.000,- Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosít az önkormányzat gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon dolgozók részére, akik jogviszonyban
állnak, nem állnak felmondás alatt és a próbaidejüket már letöltötték. A jutalom fedezete
az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési
maradvány összegéből.

II.

felkéri a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, továbbá
szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának előkészítéséről.

Határidő:
Felelős:

az Intézményvezetők értesítésére: azonnal
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására:
a 2022. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2022. április 27.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Egyeztetőlap
a „Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben” című Képviselő-testületi
előterjesztéshez

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető
Észrevételeim/javaslataim:

Budapest, 2022. április ….

………………………………..
Polonkai Zoltánné
osztályvezető

