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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az iskola kérésére a  85/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozattal jutalomkeret került 

meghatározásra az állami fenntartásba kerülés miatt (kollektív szerződés megszűnése) 

elmaradt jubileumi jutalmak kompenzálására. A testületi döntés az  összegek 50 %-ra 

vonatkozott. Már akkor felvetődött, hogy ez a többi intézményt is érinti. 

 

Ezen döntést figyelembe véve a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kérelemmel fordult a 

testülethez, melyben jelezték, hogy 1 fő 35 éves jubileumi jutalmát töltené ebben az 

esztendőben, nagyságrendje 726.000 Ft. 

A Polgármesteri Hivatal vezetője részéről szintén  kérelem érkezett, miután a hivatal személyi 

állományát is igen kedvezőtlenül érintette a köztisztviselői törvény változása, a jubileumi 

jutalmak esetében a közszolgálati időként figyelembe vehető munkaviszony beszámításának 

változása. 

2013-ben töltötte volna 1 fő dolgozó a 40 éves jubileumát ( az új számítás szerint 2025-re 

tolódott),  míg 1 fő dolgozó a 25 éves jubileumát (2026-ra tolódott), ezek együttesen összege 

1.805.500  Ft 

Mindezek fényében és a következetesség jegyében javaslom Önöknek az alábbi határozati 

javaslat támogatását ugyanazon elvek alapján, mint év elején az iskola esetében.  
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A 2014-es költségvetési évben valamennyi intézmény esetében a törvényi előírásoknak és 

szabályoknak megfelelően  kerülnek kifizetésre a jubileumi jutalmak, az ez évihez hasonló 

kompenzációt – mint ahogyan év elején is elmondtuk az iskola esetében -  nem javaslunk és 

nem támogatunk. 

 

 

        Határozati javaslat 
…/2013.(XI. 06.) önkormányzat határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2013-as 

költségvetésben szereplő jutalomkeretét az alábbi összegekkel engedélyezi felemelni: 

- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda  - 363.000 Ft 

- Alsónémedi Polgármesteri Hivatal     - 902.750 Ft 

 

A keretet a bér és járulékai  tartalék terhére biztosítja. 

A kifizetésekről úgy kell gondoskodni, hogy azok még a 2013-as bérévet terheljék. 

 

Határidő: 2013. november 30. 

Felelős:  jegyző 

Kapja: pü. csop.vez., óvodavezető 

 

Alsónémedi, 2013. november 18. 

 

         Vincze József 

          Polgármester 

 

Az előterjesztés törvényes! 

 

 

      Dr. Percze Tünde 

             jegyző  


