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A döntéshez egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen
Az előterjesztés rövid tartalma:
A Dominó Általános Iskolában megszüntetésre kerülő alkalmazotti
jogviszonyokkal kapcsolatos bérjellegű kiadások biztosítása az intézmény
részére, ennek érdekében a költségvetés módosításának kezdeményezése.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 60/2011.(III.02.) számú határozatában jóváhagyta
„a Dominó Általános Iskolában működő Pressley Ridge modell – 2011/2012. tanévtől történő
megszüntetését, a további finanszírozás megvonását. A program megszűnése az intézmény
Pedagógiai Programját nem érinti.”,
továbbá a 167/2011.(V.18.) számú határozatával a következő döntést hozta:
„1) 2011. szeptember 1-től engedélyezett alkalmazotti létszámot 39 főben, azaz 25 fő
pedagógus és 14 fő technikai álláshelyben állapítja meg, s egyben felkéri a Polgármester
urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe.
2) felkéri a Dominó Általános Iskola igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.”
A fentieknek megfelelően a Humán Ügyek Bizottsága 148/2011.(V.17.) számú határozatának
3. pontjában jóváhagyta, hogy a 2011/2012-es tanévben a Dominó Általános Iskolában az
indítható osztályok száma 10, az indítható napközis csoportok száma 5 legyen.
Ennek megfelelően az igazgatónő 2011. június 30-i levelében megküldte a munkáltatói
intézkedésekről készített döntését, melyben 7 dolgozó munkaviszonyának megszüntetéséről
kíván intézkedni. Az intézmény kiszámította a dolgozók távozásából következő bér jellegű
kiadásokat (pl. szabadságmegváltás, felmentési időre fizetendő bér stb.).
A 7 dolgozó munkaviszonyának megszüntetéséből következő költségek:
Személyi juttatások
11.177.187.-Ft

Munkaadókat terhelő
járulékok
3.017.843.-Ft

Mindösszesen
14.195.030.-Ft

A költségek kifizetéséhez szükséges a költségvetés 6011. számú, Intézményi tartalék sorából
átcsoportosítani a fenti összegeket a Dominó Általános Iskola Személyi juttatások és
Munkaadókat terhelő járulékok sorára.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2011. július 7.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a költségvetés 6011. számú, Intézményi tartalék sorából a táblázatban szereplő
összegek a Dominó Általános Iskola Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok
sorára való átcsoportosítását.
Személyi juttatások
11.177.187.-Ft

Munkaadókat terhelő
járulékok
3.017.843.-Ft

Mindösszesen
14.195.030.-Ft

Határidő: soron következő költségvetés módosítása
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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