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Tárgy: Javaslat az intézményvezetők 
jutalmazására céltartatékba helyezett 
összeg felszabadítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetésében a humán (szociális, oktatási és egészségügyi) ágazatban dolgozó 
intézményvezetőkjutalmazására 35 OOO OOO Ft-ot céltartatékba helyezett. 

Ezen összeg időarányos részét javasalom felszabadítani, mivel szeretném egyéb munkáltatói 
jogkörömben a vezetők eddigi munkáját- differenciáltan- elismerni. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés céltartalékában (15. melléklet) 
szereplő vezetői jutalomkeretből 18 OOO OOO Ft-ot (14 173 228 Ft jutalomkeret + 3 826 772 
járulék) szabadítson fel. 

A jutalmazásnál figyelembe kívánom venni a szakcsoportok, valamint a Népjóléti Bizottság 
és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének véleményét, az éves teljesítményt, az év 
során végezett többletfeladatokat, illetve az egyes ágazatokban felmerülő feladatok 
ellátásának színvonalát. 

Az elmúlt időszakban ilyen kiemelkedő feladatok voltak: 

• az intézményi dokumentumok átdolgozása; 
• határidőben történő adatszolgáltatás és annak pontossága; 
• a mérésekben való részvétel; 
• aktív szereplés a fenntartói pályázatok előkészítésében, saját intézménnyel egyéb 

pályázatokon való részvétel; 
• a költségvetés összeállítása; 
• az intézményi rendezvények tartalma, szervezettsége; 
• az intézményvezető részére kitűzött prémiumfeladatok megvalósulása; 
• szakmai beszámolók elkészítése. 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság, és a Kulturális, Oktatási, Sport Bizottság előzetesen 
megtárgyal ta, határozati javaslatokat elfogadásra javasolják 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslatot 
fogadja el. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben az 
intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett 35 OOO OOO Ft-ból 18 OOO OOO Ft-ot 
(14 173 228 Ft jutalomkeret +3 826 772 Ft járulék) felszabadít. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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