Minősített szótöbbség
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és
gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára biztosított
újbudai pótlékról
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10., 11. és
11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) – a fenntartásában működő intézményekben az egyes foglalkoztatottak
elkötelezett szakmai munkáját elismerve – az e rendeletben az szabályozott feltételek
figyelembevételével, a meghatározott mértékben újbudai pótlékot (a továbbiakban: pótlék)
biztosít 2018. október 1. napjától.
2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákban valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben, a
mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.
3. § (1) 
A pótlék a 2. §-ban meghatározott közalkalmazottakat illeti meg.
(2) 
A pótléknak a – melléklet szerinti összegben történő – megállapításáról és kifizetéséről
a közalkalmazott munkáltatója intézkedik.
(3) 
A pótlék fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetéseiben saját bevételei terhére
biztosítja.
4. § A pótlékot – a 6. §-ban foglalt kivétellel – a havi illetménnyel egy időben kell
kifizetni.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A 2018. október és november hónapra járó pótlékot egy összegben 2018. december
15-ig, a 2018. december hónapra járó pótlékot 2019. január 7-ig kell kifizetni.
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Melléklet a .../2018. (... ...) XI.ÖK rendelethez

Az újbudai pótlékkal érintett
munkakörök megnevezése

Az intézmény típusa

A munkakörhöz
tartozó újbudai
pótlék havi összege

Intézményvezető
Függetlenített vezető-helyettes
Vezető-helyettes 1.
Vezető-helyettes 2.
Óvodapedagógus
Gyógypedagógus
Gyógytestnevelő
Fejlesztő pedagógus
Óvoda-pszichológus

Óvoda

A

Szociális és
gyermekjóléti
intézmény

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelő,
gyógypedagógus,
gyógytornász,
konduktor,
szaktanácsadó,
családsegítő,
esetmenedzser,
tanácsadó,
óvodai és iskolai szociális segítő,
ápoló,
terápiás munkatárs,
szociális munkatárs,
vezető ápoló,
foglalkoztatás-szervező

30.000 Ft

B

Középfokú végzettségű
kisgyermeknevelő,
terápiás munkatárs,
szociális munkatárs,
gyógypedagógia asszisztens,
szociális asszisztens,
gondozó,
ápoló,
segítő

25.000 Ft

C

Ápoló
Gondozó

10.000 Ft

Indokolás
a az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és
gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára biztosított
újbudai pótlékról szóló rendelethez

Az 1. §-hoz
Meghatározza az újbudai pótlék bevezetését és annak időpontját.
A 2. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályát.
A 3. §-hoz
Az újbudai pótlék megállapításának továbbá kifizetésének szabályait határozza meg.
A 4. §-hoz
Meghatározza az újbudai pótlék havi kifizetését.
Az 5. §-hoz
Ezen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 6. §-hoz
A 2018. évre vonatkozóan az újbudai pótlék kifizetéséről rendelkezik.

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a … szóló
rendeletének várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás várható A szociális, a gyermekjóléti továbbá a köznevelési
társadalmi, gazdasági hatásai
intézményekben alkalmazott szakdolgozók továbbá
pedagógusok vonatkozásában várhatóan csökken a
szakemberek elvándorlása és megszűnik a
munkaerőhiány, mint veszélyforrás.

2. A rendeletalkotás várható A Képviselő-testület 139/2018.(X.18.)XI.ÖK számú
határozata
értelmében
az
újbudai
pótlék
költségvetési hatásai
kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Előirányzatigény:
2018. év (2 hónap): 42 584 ezer Ft;
2019. év: 290 000 ezer Ft.
3. A rendeletalkotás várható A
rendelet
megalkotásának környezeti
környezeti és
egészségügyi egészségügyi következményei nincsenek.
következményei

és

4.
A
rendeletalkotás A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket
adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nem számottevő.
befolyásoló várható hatásai

5. A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának
várható
következményei

A rendelet megalkotása szükséges az elmúlt időszak
munkaerőpiaci változásai miatt, amely a közszféra
egyes
területein
munkerő-elszívó
hatást
eredményezett.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye
a
köznevelési,
szociális és
gyermekjóléti
intézményekben a magas fluktuáció, amely 2018-ban
is számottevő. Növekednek az intézményekben az
üres álláshelyek száma, így veszélybe kerülhet az
intézmények magas szakmai színvonalú munkájának
a folytatása.

6. A rendelet alkalmazásához A rendelet alkalmazásához szükséges személyi,
tárgyi
és
pénzügyi
feltételek
szükséges személyi, szervezeti, szervezeti,
rendelkezésre állnak.
tárgyi és pénzügyi feltételek

7. Egyéb információ

Nincs.

