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Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!
A pedagógus életpálya modell bevezetésével 2013-tól a pedagógus béreket folyamatosan
emelték, illetve emelik, de a jogszabály nem rendelkezett a nem pedagógus, de a pedagógiai
munkát közvetlenül segítő dolgozók béréről, akiknek 2008. óta nem emelkedett az
illetményük és nagy részük minimálbérért vagy garantált bérminimumért dolgozik.
A fentiekből adódóan komoly bérfeszültség alakult ki az érintett intézményekben az eltérő
juttatási rendszerek miatt.
A szakszervezetek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között folyt tárgyalások
eredményeként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – az általa fenntartott
intézményekben foglalkoztatott, pedagógiai munkát segítő közalkalmazottaknak - az idén 50
ezer Ft béren kívüli juttatást ad.
Ez a feszültség Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
intézményekben (óvodák) is fennáll, ezért javaslom, hogy az önkormányzati fenntartásban
lévő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógus munkát közvetlenül segítő
közalkalmazottak is kapjanak 2015. évre nettó 50 ezer Ft eseti illetménykiegészítést a
határozati javaslat szerint.
Az eseti illetménykiegészítés összesen mintegy 50 főt érint és megközelítőleg 3.000.000 Ft
összeggel terheli meg a 2015. évi költségvetést, mely összeg már magában foglalja a nettó
50.000 Ft/fő juttatást terhelő járulékokat is. Az eseti illetménykiegészítések a 2015. évi
költségvetés Általános Tartalékkerete terhére kerülnének kifizetésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsa a 14/2015. (X.15.) határozatában a Társulás által fenntartott
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vonatkozásában jóváhagyta az
intézményekben dolgozók, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők juttatásait.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd 2015. október 22.

Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó,
pedagógus munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítéséről szóló javaslatot
az alábbiak szerint elfogadja:
 A 2015. július 01. előtt az intézményekben dolgozó pedagógus munkát segítő
munkatársak 2 x 25 000 Ft nettó eseti illetménykiegészítésben
 A 2015. július 01-el, vagy azt követően jogviszonyt létesítő munkatársak 1 x
25 000 Ft nettó eseti illetménykiegészítésben részesülnek.
2. A Közgyűlés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vonatkozásában a Társulási
Tanács által hozott, az intézményben dolgozó, pedagógiai munkát közvetlenül segítők
eseti illetménykiegészítéséről szóló döntését támogatja, azzal egyetért.
3. A kifizetés a 2015. évi költségvetés Általános Tartalékkerete terhére történik. A
Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi tekintetében, a szekszárdi intézményekben
dolgozó, a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre jutó összegnek a SzekszárdSzedre-Medina Óvodafenntartó Társulás részére történő megfizetéséről.
4. Az eseti illetménykiegészítés kifizetését két ütemben: 2015. november 10-ig, illetve
2015. december 10-ig kell végrehajtani.
5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására, és a jegyzőt a
számfejtéssel és kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:

1-2. pont: 2015. október 28.
3. pont: 2015. november 10.
4-5. pont: 2015. november 10. és 2015. december 10.
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