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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

December 20-i testületi ülés alkalmával az intézmények cafetéria juttatásaiyal kapcsolatban az
alábbi határozat született:
“536/2013 .(XIJ.20.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbizza a Polgármester Hivatal Pénzügyi osztályát,
vizsgálja meg, hogy az önkormányzati intézményekben jogszerűen lett-e ki1zetve az az összeg, amit a
képviselő-testület meghatározott ebben az évben cafetériaként juttatni a dolgozóknak, történjen meg az
ellenőrzés a cafetériára biztosított összegeknek a jogszerű felhasználásáról,
Felelős: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: intézkedésre azonnal”

Az ügyben az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

2014. január 6-án levélben kértem az 5 intézményvezetőtől beszámolót a 201 3-as évre
biztosított cafetéria juttatás gyakorlatáról, valamint arról, hogy a cafetéria juttatáson kívül
történt-e jutalom kifizetés azon felül, amit a költségvetésben év elején megterveztek (p1. a
jubileumi jutalmon kívül). Kértem továbbá, hogy elektronikus úton küldjék meg az intézmény
2013 évi eredeti, részletes költségvetését.

Az intézmények határidőre szolgáltatták az információkat. (mellékelten csatolom az öt
intézmény válaszlevelét)
Ezek alapján elmondható, hogy az intézményvezetők döntően az önkormányzati döntésnek
megfelelően, a jogszabályok rendelkezései betartásával jártak el. A Humánsegítő és Szociális
Szolgálat esetében egy dolgozónál a korábban hibásan nem számfejtett összeg kifizetéséről az
intézkedés megtörtént.

A jutalrnakkal kapcsolatban feltett kérdésekre minden intézménytől nemleges válasz érkezett,
Vagyis egyik intézmény sem fizetett ki jutalmat a kötelező, és év elején tervezett jubileumi
jutalniakon kívül.

Időközben felmerült kérdés kapcsán január 17-én újabb információt kértem az
intézményvezetőktől arra vonatkozóan, hogy 201 3-ban történt-e a dolgozók nagyobb részét
(legalább 15%-át) érintő, nem rendszeres keresetkiegészítés kifizetése, s ha igen az az eredeti
költségvetésben betervezésre került-e.



A második levélre határidőre két intézménytől szóban (később írásban is) a többiektől írásban
kaptam választ, mely alapján megállapítható, hogy az intézmények közül egyedül a VárosiKözszolgáltató intézménynél került nem rendszeres keresetkiegészítés kifizetésre, amit azeredeti költségvetésben részben terveztek, másik része előirányzat átcsoportosítással lett
finanszírozva.

Az eredeti részletes költségvetésekkel a szolgáltatott információkat egybevetettük, eltérést
nem találtunk.
A Közszolgáltatónál tervezésnél a 2012. évi Cc1V. törvény 54 (2) bekezdés rendelkezéseitalkalmazták az adható juttatásokra vonatkozóan, vagyis az “előző évi bázis előirányzatának2%”-át tervezték be eredeti költségvetésükbe. Ennek tervezhetősége a 201 3-as költségvetésnélnem vetődött fel, erre vonatkozóan a képviselő-testület iránymutatást nem adott. Az évközbenvégrehajtott előirányzat átcsoportosításra önkormányzati felhatalmazást nem kért azintézmény. A tervezés és a tényleges közötti eltérést azzal magyarázza, az előirányzatátcsoportosítást azzal indokolja az intézmény, hogy az iskolától átvett dolgozókra nézve a2%-os keretet az eredeti költségvetésnél még nem tervezhették, viszont a kereset-kiegészítéstminden dolgozó számára biztosítani akarták. Ez a juttatás differenciáltan is adható a
dolgozóknak.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a.z 536/20l3.(XII.20.) sz. határozatvégrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2014. február 10.

Siklósi István
polgármester
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Városi Humáiisegítő és Szociális Szolgálat
5650 Mezőberény, JuhászGy. u. 1. • TeL/fax: 66/515-536 • Tel.: 661515-533; 66/515-528

e-mail: human@mezobereny.hu; web: www.human.mezobereny.hu
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Mezőberény Város Önkormányzata

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 2D1/ JAN 09.

Siklósi István

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésére tájékoztatjuk, hogy a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Képviselő-testület 501/2013.(Xl.25.)

számú határozatát az alábbi táblázatban foglaltak szerint hajtotta végre.

LJtalványban
Utalványok

részesultek Napi munkaidő Bruttó (Ft) EHO (Ft) SZiA (Ft)

osszértéke (Ft)
száma (fó)

48.000 73 8 óra 3.504.000 583366 667.162

36.000 6 6 óra 216.000 35.986 41.126

24.000 3 4 óra 72.000 11.995 13.709

38.000 1 8 ára 38.000 6.331 7.235

34.000 1 4 óra 34.000 5.664 6.474

30.000 1 8 óra 30.000 4.998 5.712

28.000 1 8 óra 28.000 4.665 5.331

21.000 3 2fő6ó,lfő4ó 63.000 10.496 11.995

20.000 1 4 óra 20.000 3,332 3.808

18.000 1 6 óra 18.000 2.999 3.427

15.000 1 6 óra 15.000 2.499 2.856

14.000 1 4 óra 14.000 2.332 2.666

12.000 1 8 óra 12.000 1.999 2.285

4.000 2 8 óra 8.000 1.333 1.523

Összesen: 4.072.000 678.395 775.309

A táblázat második részében felsorolt dolgozók munkaviszonya év közben keletkezett, ezért időarányosan került

kifizetésre a juttatás összege, illetve az adott munkavállalónak év közben megváltozott a napi munkaideje és

emiatt részesült arányosan csökkentett vagy megemelt összegű juttatásban.

1 fő részmunkaidős közalkalmazott Erzsébet utalványának kifizetéséről 2014 januárjában gondoskodunk. Rá

vonatkozóan előirányzat kérés nem történt az elmúlt évben.

A 2013-as évben — az éves eredeti előirányzatok közt szereplő elfogadott tételeken felül — intézményünkben nem

történt jutalom kifizetés.

A 2013. évi eredeti részletes (szöveges) költségvetést elektronikus úton küldjük meg.

Mezőberény, 2014. január 08.

Tisztelettel:
Kovács Edina

igazgató
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5650 Mezőberény, Fő Út 6.
Tellfax: (66)515-553; Te: (66)515-550
e-mai’: opskk@mezobereny.hu
http:Ifopskk.mezobereny.hu
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Siklósi István
Mezőberény Város Polgár íctére 214 JAN Ú 9
5650 Mezőberény
Kossuth tér I.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az intézmény 2013. évi költségvetésében 2013. október 31-ig keletkezett intézményi bér- és
járulék terhére - az előterjesztésben meghatározott létszámok szerint - 6 hóra 8.000.- Ft/fől hó összegű
cafetéria juttatás és járulékainak kifizetését a következőképpen hajtottunk végre:

o 14 fő teljes munkaidőben dolgozó közalkattnazott részére 6 hó X 8.000.- Ft,
o 1 fő részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott részére 6 hó X 4.000.- Ft került kifizetésre.

Melléklet:
o Átvételi belső bizonylat másolata
o Szabályzat az étkezési hozzájárulás kifizetéséről

Az intézményünk bér- és járulék megtakarítása nem fedezte a cafetéria juttatás és járulékainak
teljes összegét. A különbözetet az Önkormányzat biztosította, azzal a kitétellel, hogy 2014-es
költségvetési évben köteles az iiitézrnény a megelőlegezett összeget megtériteni.
Ezért 2014-es költsógvétési évre a költségvetésünk tervezésénél (a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályával egyeztetve) a Saját bevétel megemelésre kerül 326.000.- Ft-tal az önkormányzati
támogatás 3 26.000.- Ft-os csökkentése mellett.

201 3-ban cafatéria juttatáson kívül nem történt jutalom kifizetés az óv elején megtervezetteken
kívül.
Melléklet:

o 2013. évi eredeti, részletes költségvetés (csak elektronikusan)

Mezőberény, 2014. január 06.
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Smiriné Kokauszki Erika
/ ‘igazgato
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Ikt.sz.: 8 /2014

Tár2y: beszámoló az 501/2013 .(XI.25.)
számú határozat végrehajtásáról
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Mezőberény Város Óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138
Telefon/fax: 66/421-870;
E-mail: ovodamezobereny.hu

Ikt. Sz.: V/6-4 /2014.

Ügyintéző: Kissné ( t) —

:?014 Ji!
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

Mezőberény Kossuth tér L

Siklósi István
Polgármester Úr

Tárgy: Beszámoló cafeteria juttatás kiosztásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva 64/2014. iktatószámú levelére az alábbiakban közlöm, hogy a cafeteria juttatások

intézményünkben a foglalkoztatás függvényében, időarányosan lettek kiosztva:

• 37 fő részére egyenként 6 db utalvány,

• 5 fő részére egyenként 4 db utalvány,

• 4 fő részére egyenként 2 db utalvány.

Beosztás illetve végzettség az utalványok kiosztásánál nem került figyelembe vételre.

A cafeteria juttatáson kívül a 2013. évben jutalom kifizetésére nem került sor, kivéve az év

elején tervezett jubileumi jutalmakat.

A 2013. évi részletes költségvetés e-mailben kerül megküldésre.

2014. január 6.

Tisztelettel:

Kissné Wagner Mária
mb. óvodavezető
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Siklósi István Polgármester Úr r.
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

tárgy: 2013. évi cafetéria
ikt.sz.: ...cP /2014

Tisztelt Polgármester Úr!

64/20 14 ikt. sz. levelével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény
esetében az összes dolgozó 1 00%-nyi, 48 000 Ft értékű cafetéria juttatást kapott 5 fő
kivételével a következők miatt:
3 fő esetében akik csak 4 hónapnál kevesebb időre lettek felvéve 25%-nyi (12 000 Ft) összeg
került kifizetésre, illetve 2 fő esetében 50% került kifizetésre (24 000 Ft), akik 4-6 hónap
közötti munkaidőt töltöttek el 201 3-ban intézményünknél.

Az intézmény dolgozói nem részesültek jutalonban 2013-ban.

j
Nagy Sándor

igazgató

drosi 1(özszo1já1iató Intézmény
5650 Mezőberény, Békési u. I 7/B fsz. 1.
66/515-543
66/421-018

Mezőberény, 2014-01-07

Tisztelettel:

VÁROSI KÖZSZOLCÁLI’O
INT1zMÉNY

6880 Meberny BÚkÚtI Út 17, B. Ih, fsz.1,
Mm: 67!40* (1.)
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Mezőberény Város Jegyzőjétől
H-5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1.

Telefon: 36-66-515-515 Telefax: 36-66-515-503

E-mail: info(mezobereny.hu web: http:!/www.mezobereny.hu.

Siklósi István
Polgármester Ur részére

Tisztelt Polgármester úr!

2014 JA D9

A 2014. január 6.-án kelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hógy a Mezőberényi

Polgánnesteri Hivatalban 2013 óv során három alkalommal került kifizetésre Erzsébet

Ajándékutalvány, amelynek jogalapja a Képviselő-testület 505/2013: .(XL25.) sz. határozata.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a törvényi, kötelezőjuttatáson túl hozzájárul a

Polgármesteri Hivatal által biztosítandó ajándékutalvány megrendeléséhez 1.644.427 Ft összegben a

Polgármesteri Hivatal bér ésjárulék maradványa terhére, 3 7fő alkalmazott részére.”

A tényleges felmerült költségek részleteit a csatolt melléklet tartalmazza.

Ezen túlmenően egyéb rendkívüli juttatásra egyetlen munkavállaló esetében sem került sor.

Mezőberény, 2014. január 8.

Tisztelettel:

Földesi Szalj
jegyz

.-

I)

Ikt. szám: . /2014.



Tárgy: Jelentés a 2013. évben kifizetett Erzsébet Ajándékutalványokról

Dr. Földesi Szabolcs jegyző úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2013. évben Erzsébet Ajándékutalvány formájában kifizetett juttatások kapcsán az alábbi teljesítési adatokról
tájékoztatom:

A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeret amely a javadalmazásra jogosult: 37 fő
A javadalmazás összege személyenként 3 x 9.800,- Ft azaz összesen 37 x 29.400,- Ft = 1.087.800,- Ft
A juttatás járulékainak jóváhagyott keretösszege (1.087.800,- Ft x 51,17%)= 556.627,- Ft

A teljesített létszám (a javadalmazásban ténylegesen részesült):
A kifizetettjavadalmazás összesen 36 x 29.400,- Ft = 1.058.400,- Ft

Egy fovel kevesebb munkavallalo reszere tortent kifizetes, mivel egy fo munkavallalo munkaviszonya idokozben
november 304n megszűnt, így a december havi három alkalommal történő kifizetés részére nem lett volna
jogszerű.

A kifizetett Erzsébet Ajándékutalványok után a munkáltató által kifizetett járulékok az alábbiak:
EHO 9.446,- Ft/fő
SZiA 5.598,- Ft/fő
Összesen: 15.044,- Ft/fő

Azaz összesen: 15.044,- Ft x 36 fő =

A kifizetéshez kapcsolódóan egyéb dologi kiadások is felmerültek, melyek az alábbiak:
Kezelési díj: 26.883,- Ft
Kiszállítás díja 3.175,- Ft

Egyéb kiadások összesen: 30.058,- Ft
Ezen dologi kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetését terhelték.

Azaz az összes kapcsolódó teljesített kiadás 1.058.400,- Ft + 541.584,- Ft + 30.058,- Ft = 1.630.042,- Ft

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

3fő

541.584,- Ft.

Mezőberény, 2014. január 07.

Tisztelettel:

Mellékletek:

A kifizetéseket igazoló átutalási, számfejtési, megrendelői iratcsomag.


