Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 4/7/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. február 13-i ülésére
Tárgy: Módosító javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi
költségvetési rendeletéhez
Előterjesztő: Jancsó Andrea, szociális ügyekért felelős tanácsnok
Előzetesen tárgyalja:

PEB, GK, ESZSIC

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális ágazat bérei tarthatatlanul alacsonyak, a nemzetgazdasági ágazatok közül itt a
legkisebb az átlagbér. Évről-évre a szociális szférában dolgozók bérei minimális összeggel
nőnek, amely ún. béremelés kizárólag a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből
adódik, illetve azoknál a diplomás szakembereknél, akiket utolért a bérminimum, elvégzik a
szükséges korrekciót. Mindez méltatlan ahhoz képest, hogy milyen munkát végeznek a
területen dolgozók, hiszen a szociális munka területei közé tartozik többek között a
gyermekvédelem és ifjúságsegítés, a hajléktalan-ellátás, a szenvedélybetegekkel, a
pszichiátriai betegekkel folytatott szociális munka, az idősgondozás, a családsegítés.
A Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének (a továbbiakban: SzMDSz) a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának (a továbbiakban:
FESZGYI) keretein belül működő Szakszervezeti Csoportja 2019. november 7-én kelt
levelében egyeztetést kezdeményezett a FESZGYI-nél Ferencváros szociális ágazatában
dolgozók munkabérének rendezése érdekében. Az egyeztetéseket 2020. január hónapban két
fordulóban bonyolítottam le.
A tárgyalások során kiderült, hogy a FESZGYI-ben dolgozó munkavállalók az alábbi
bérkiegészítéseket (juttatásokat) kapták meg a fenntartó önkormányzattól:
1. kerületi illetménykiegészítés:
 szakfeladatot ellátó munkavállalók bruttó 20.000.- Ft/hó
 technikai feladatot ellátó munkavállalók bruttó 10.000.- Ft/hó
2. munkaruha juttatás (2 év kihordási idővel): 20.000.- Ft/fő/év
3. béren kívüli juttatás: bruttó 151.845.- Ft/fő/év, nettó 114.600 Ft/fő/év
A szakszervezet kéréseit és a fenntartó önkormányzat érdekeit összehangolva az egyeztetés
eredményeképpen az alábbi kompromisszumos megoldás született:
1. a kerületi többletjavadalmazás a garantált bérminimum 25%-ának megfelelő
összegben legyen megállapítva (2020. évben: br. 52.650.- Ft)
és az egységesen kerüljön megállapításra és kifizetésre a szakdolgozók és technikai
dolgozók tekintetében
2. A számlával igazolt pénzbeni ruházati hozzájárulás tekintetében a FESZGYI belső
szabályzatának módosítását kérem a tekintetben, hogy a kihordási idő 2 év helyett 1 év
legyen, tekintettel a költségvetési tervezés egyszerűsítésére is, továbbá a ruházati
hozzájárulás összege szintén a garantált bérminimum 25%-ának megfelelő összeghez
igazodik (2020. évben 52.650.- Ft)

3. a béren kívüli juttatás esetében a jelenlegi bruttó 151.845.- Ft helyett bruttó 200.000.Ft járna a munkavállalóknak évente.
személyi
juttatások

munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

Összesen/év

Cafetéria emelés

6.106.000,- Ft

1.984.000,- Ft

8.090.000,- Ft

számlával igazolt
pénzbeni ruházati
hozzájárulás

5.986.000,- Ft

1.047.000,- Ft

7.033.000,- Ft

Bérjellegű
többletjavadalmazás

60.133.000,- Ft

10.523.000,- Ft

70.656.000,- Ft

Összesen

72.225.000,- Ft

13.554.000,- Ft

85.779.000,- Ft

FESZGYI

A fenti táblázatban összefoglalt javaslataim elfogadásával Ferencváros Önkormányzata
komolyan részt vehet és meghatározó tényezőként szerepelhet a fővárosi kerületek közötti
„szakemberekért” folytatott versenyben, s amely esélyt ad arra, hogy az eddig nehezen vagy
egyáltalán nem betölthető státuszokra is nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szociális
szakembereket alkalmazzon a kerület.
A vázolt egyeztetések eredményeképpen született többletjavadalmazás a 2020. évi
költségvetésben 85.779.000.- Ft terhet jelent, amelyre Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a 6130. számú Céltartalék „2. sz.
melléklet szerinti intézmények bérintézkedése” költségvetési sorban meghatározott 150 millió
forint nyújt fedezetet.
Javaslom, hogy a FESZGYI munkavállalói Önkormányzati forrásból finanszírozott
többletjavadalmazásban részesüljenek a mindenkori költségvetés függvényében.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az alábbi
határozati javaslatot.
Budapest, 2020. január 29.
Jancsó Andrea
szociális ügyekért felelős tanácsnok

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
1) hogy 2020. január 1. napjától az általa fenntartott Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának dolgozóit az előterjesztésben foglaltak
szerinti többletjavadalmazásban részesíti.
Határidő:
Felelős:

2020. február 13.
Baranyi Krisztina polgármester

2) felkéri a polgármestert, hogy a többletjavadalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet
költségvetésben történő átcsoportosításáról gondoskodjon úgy, hogy a 6130. számú
Céltartalék „2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedése” költségvetési sorról
a 2875. számú FESZGYI költségvetési sorra 85.779.000,- forintot vezessen át.
Határidő:
Felelős:

2020. február 13.
Baranyi Krisztina polgármester

