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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság
Ilumánszo|gáltatási Bizottság

Hatźlrozati jav as|at a bizol1ság szŕtmátr a:

a Vrárosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság, valamint a HumánszolgáltaŁási Bizottság javasolja a
Kéoviselő-testiiletnek az e|oteriesztés mestláľsyalását

Tiszte|t Képviselő.testület!

1. Előzmények
425/2013. (xI.20.) sz.hatźrozatźtval úgy döntött, hog az eryenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdítás áről' szó|ő 2003 . évi CxXv. töľvény 3 1 . $-áľa figyelemmel a he|yi

A Képviselő-testtilęt

esélyegyenlőségi pľogramot kiegészíti, mely szerint kifejezi abbéli szátndékáú, hogy támogatja a
valamint fogyatékos emberek közigazgatźtsban töľténő foglalkoztatását
megvźútozottmunkaképességiĺ,
a közös nyilatkozat a|źútásátval' a,,Jobb velünk vi|áý, program keretében.

A

szándéknyi|atkozat a|áíĺásźtva|többek között vá||a|ta" hogy az önkormányzat Polgáľmesteľi
Hivatalĺánál foglalkoztatott megváútozotĺmunkaképességíĺmunkavállalók létszÁmźnfelĺil az
engedé|yezsľt létszĺmon beliil 20|4. évben lehetőséget biĺosítmég legalább két megváltozott
munkaképességÍĺmunkavállaló fog|a|koztatására elősegífue e személyek nyílt munkaerőpiaci
integráciőjźt.
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II. A beteľjesztés ĺndoka

A ľÁivĺop-l.t.|-|2lI ,,MegváLtozott

emberek rehabilitációjának és
munkaképességíĺ
foglalkoztatásának segítése'' című kiemelt projektben való részvétel feltétele a munkaeľőigény
meglatźrozźtsa,valamint a megfelelő személyek tekintetében a tamogatási szerződés a|áirása, melyhez
a Képviselő-testület hozzź$źlru|źtsąés fedezet b iztos ítása szükséges.

III. Tényállásĺ adatok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiľól és egyes töľvények módosításáról szóló 20l l.
évi CXü. törvény (továbbiakban Mmtv.) rendelkezései a|apjźn a Polgáľmesteľi Hivatal a
megváltozott munkaképességűszemélyek foglalkozási ľehabilitációjának elősegítése érdekében
rehabilitációs hozzź$áru|ás fizetéséreköteles, tekintettel ana, hogy az á|ta|a foglalkoztatottak

megváltozoff munkaképességű személyek átlagos statisztikai á|lományi |étszáma nem éri e| a|étszátm
öt száza|ékát, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet. Ez a Po|gźtrmesteri Hivata| |étsztmźú
figyelembe véve 8,95 fó megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoĺatĺási kötelezettségét

jelenti, melynek hiźnyź.ŕiana Hivatal 964 500 Ft/főlév, azaz évente összesen 8.632'3 e Ft
megfizetésére köteles. A rehabilitáciőshozzáĄźlrulás összege csökkenthető, amennyiben amegvá|tozott
munkaképességíĺmunkavállaló lega|ább 4 őrźhan fog|akoztatátsľa keľiil.

A

megváltozott munkaképességĹĺmunkaválla|ó foglalkoztatása esetén adókedvezmény vehető
igénybe, melynek mértékeaz adő alapjának megá||apítźtsanál ťrgyelembe vett, a munkavállalót terhelő

közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér
kétszeresének 27 száya|éka, azaz ezen összegig a foglalkoztatás mentes a munkaadói szociális
hozzáĘźruliźlsiadó alól.

Az

adókedvezmények, támogatások igénybe vétele nélkiil is a kötelező foglalkoztatási szintnek
megfelelő |étszátmban, napi 4 órában töľténő fogla|koztatźls költsége alacsonyabb, mint a foglakoztatás
hiányában a munkáltatót terhelő rehabilitáció s hozzźýáru|ás éves költsége.

Forrás: http://nrszh.koľmany.hu/a-megvaltozott-munkakepessegu.munkavallalok-foglalkoztatasanakeľdekeltse gĹrendszere

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően haztrkjogosulttĺí vált igénybe venni azokat a
támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok szźtmára nyujt. Egyik i|yen trámogatási forrás az
Európai Szociális Alap, amelynek ttibbek között fontos célkitrĺzése,hogy javítsa a tagországok
munkaerő-p iaci he|y zetét.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a ľÁľĺop-t.|.I-IL/L,,Megvtt|tozott munkaképességíĺ
emberek rehabiliüációjának és fog|a|kozlatźlsának segítése'' című kiemelt pľojekt megvalósításával
kivánja elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrźrciőjźú,
sikeres foglalkozási rehabilitációját.

A

pľojekt személyľeszabott fejlesztésekkel, humánszo|gá|tatási pľogľammal, képzésilehetőségek
a megváútozott munkaképességűtigyfelek felkészítéséta munkavállalásra,
valamint fog|a|koztatźlsukhoz a munkaadók ľészérebérköltség-támogatást biĺosít.Célja, hogy a
biztosítĺásával támogatj a

pľogramban résztvevők egyéni igényekre szabott szolgáltatások

visszatérhessenek a munka vi|źryźtba,a nyí|t munkaeľő-piacra.

és támogatások

révén

Bérkö|tség-támogatast azon foglalkoztató veheti igénybe, aki a TÁMOP 1.l.1-l2ll kieme|t projekt
résztvevőjét (megállapodással rendelkező ngyfél) munkaviszony keretében foglalkoztatja, valamint
rendelkezi k a támo gatás me gźń|apítálsáh oz szüks é ges igazo|źtsokkal.

A

program közvetlen célcsopoľtja a ľehabilitációs szakigazgatási szerv ľehabilitációs ellátĺásban
részesiilő ügyfelei, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése során megállapítja, hory a
megváltozott munkaképességíĺ
személy rehabilitáIható, ezen belül:

a)
b)

foglalkoztathatósága rehabilitĺációval helyreál|íthatő,vagy

taľtósfog|a|kozásirehabilitációtigényel,

továbbá azok az iigyfelek' akik a 2007. évi LXxXrV. törvény a|apján rehabilitációs járadékban
részesülnek. A projektben résztvevő megváltozott munkaképességÍĺügyfelek rendelkeznek az
adókedvezméný (szociá|ishozzájźmlási adó alóli mentesség) biztosító rehabilitlíciós kárýával.
Bérköltség-támogatás a munkaadó részére,az áůtala minimum 4 őrźlban foglalkoztatott,
programrészťvevő után nýjtható. A támogatás időtartama hatźrozott időre szól, amely során a
munkabér és az azt teľhelő szociális hozzź|áru|źtsiadó 100%-ban tlámogatható. Egy munkáltató több
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatźsźlhozis igénybe veheti atámogatáĺst.

A

projektbe vont rehabilitációs ellátlísban vagy rehabilitációs jráľadékban részesülő megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásáthoz bérköltségtámogatĺĺs nyujtható. A tźtmogatźs
maximális intenzitása |00o/o, a munkáltatő źital. kiťlzetett bruttó bér, valamint az ahhoz taĺtoző
szociális honájźru|źtsiadó összegének LüDYo-atámogathatő. A bérköltség-tźtmogatźtstovábbi feltétele,
hogy a tiámogatással foglalkoztatni kívánt személy rehabiliüációskáýźxa| rendelkezzen.

A projektben hĺĺromfelekonstľukcióban nýjtható bérköltség-tímogatás:
ideje

Havi bruttó bér
munkáltatói
járulékkal
maximum

20 óra

7 hőnap

100 000 Ft

700 000 Ft

6 óra

30 óra

5 hónap

150 000

Ft

750 000 Ft

8 óra

40 őra

4 hónap

200 000 Ft

800 000 Ft

Napi
munkaóra

Heti
munkaóľa

4 őra

Tĺámogatás

mximum

Kifizethető
támogatási összeg
összesen

Abban az esetben, ha a foglalkoztató igénybe veszi a rehabilitációs kartya adókedvezményét, akkoľ a
tĺĺmogatĺásteljes összege abér tátmogatására állapítható meg. A projektben 2015. június 30-ig lehet
bérköltséget elszímolni.

A

a szerződött munkabér és annak munkáltatót terhelő jarulékának összegétől
fiigg, figyelembe véve a rehabilitációs kĺáľýaáltal igénybe vehető kedvezményeket is. Abban az
esetben, ha a munkáltató igénybe veszi a rehabiliĺációs kártya kedvezményét, akkoľ a támogatrás havi
maximuma is elszámolható munkabér címén.Amennyiben nem veszi igénybe az adókedvezményt a
munkáltató, akkor a támogatĺás a bér és annak járulékaira számolható el, de csak az adott munkaidőhöz
rendelt maximális összeg keretéig.
tźlmogatźts havi összege

Atźlmogatás maximális időtaľtama aza|ábbiak szeľint számítható ki:

heti munkaidő szerinti maximális tĺímogatĺísiösszeg
támogatĺás maximális időtartama.

l

havonta igényelt tĺámogatĺási összeg

:

a

Fentiek a|apján, a Képviselő-tęstiilet 425/20|3. (XI.20.) sz. hatźrozatrának végrehajtlása érdekében, a
Polgármesteri Hivatal a TAMOP Igénykezelő felületén ľegisztrációját megtette a szükséges
dokumentumok felttiltésével, mellyel, mint foglalkoztató je|ezte részvéte|iszźndékź./-a pľogramban'
A|thoz, hogy a PolgĺĺrmesteľiHivatal a béľkö,ltség tĺámogatĺístmegigényelje, a tényleges munkaköri

követelmények' körĹi|mények (munkaidő, bér, munkakör stb.) meghatźtrozásával je|eznie kell
munkaeľő igényét.Támogatás csak akkor áń|apithatő meg, ha a munkáltatő a tźlmogatás időtartamára
biztosítja a foglalkoztatast. Amennyiben a felek a munkaszerződést határozott időre kötik, i,gy a
szerzódés időtartama nem lehet rövidebb, mint a támogatási idő. (A munkaszerződésben maximum l
hónap próbaidő kötése javas o|t.) Az igénylésifolyamat a Íámogatási szerződés a|źtírásźxalz,árul,, me|y
a Polgáľmesteri Hivatal és a TAMOP Iroda között jön létre az abbaĺ megnevezett munkavállaló
foglalkoztatása tekintetében.

A Polgármesteri Hivatal szándékai szerint elsősorban adminisztratív, telefonos, illefue kisegítő
tertileten alakítana ki munkaköröket, melyekben legfeljebb 6 őrź.ŕian foglalkoztatná a megvá|tozott
munkaképességÍĺmunkavállalókat. A Hivatal legalább 4-5 munkakör kialakítĺását tervezi, melyek
taĺta|mźúaz új munkavállalók képességeit is figyelembe véve kívánja véglegesíteni,tekintettel aľrą
hogy ezen munkavállalók speciális he|yzetére tekintettel afog|a|koztztźts mindkét fé| részérőI bizonyos
fokú rugalmasságot igényelhet. Az egyes munkavállalók beválása esetén a tĺámogatott időszak |ejártźt
követően, akár hosszú táull foglakoztatásra is sor keľülhet.

A

pľojekten beltil foglalkoztatottak létszáma az engedé|yezett |étszátmba nem számít bele, és
foglalkoztatásuk a Munka törvénykönyve alapjan történik hatźrozott idejrĺ munkaszerződésse| a

támogatás ideje alatt.

A

tervezettek szerint a fog|a|koztatásľa keriilők a garantźútbérminimumnak megfelelő összegĺĺ
bérezésbenrészesülnek _ de legfeljebb a programban rögzített havi munkabér maximum összege
kerĹilhet bérkéntkifizetésre. A munkavállaĺók személyi bére fentiek a|apjźn, a betöltött munkakör
fiiggvényében 6 órás munkaidőben bruttó 88.500 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet. Ezen feltételekkel a
foglalkoztatás időtartama egy személy esetében azalábbiak szerint alakul:
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w-v.Á. dtintés taľtalmának rész|etes ismeľtetése,döntés célja' pénzügyi hatása

A

való részvétel feltételeinek biztosítiísával' a Polgármesteri Hivatal rehabiliĺációs
hozzź|źru|ássa|kapcsolatos kiadásai csökkenthetők. A tervezett legalább 5 fő megváltozott
progľamban

munkaképességíifolyamatos foglalkoztatása esetén, havi szinten 401.875 Ft megtakarít,ĺáskeletkezik.
Amennyiben a program nyújtotta lehetőségeket a Hivatal a megfelelő munkavállalók kiközvetítésével,
és a teljes támogatási időszak alatt töľténő fog|a|koztatásźtva| 2014. júliusától maximálisan ki tudja
használni, ez a meglakarítás a20Í5. évi programzárátsig eléľheti a 4 millió Ft-ot úgy, hogy ez a Hivatal
részére kiilön kiadással nem jár.

Ebben az esetben a foglalkoztatás bérköltségénfeltili többlet költségek tekintetében külön fedezet
biztosítása nem szükséges. Azonban tekintettel arra, hogy a programban bérköltség-támogatás
kizárő|ag a munkában töltött napok után' valamint a tĺámogatási időre arányosan járó ľendes szabadság
napjaiľa számolható el, a munkavállaló keresőképtelenségének idejére (betegszabadság, tĺáppénz, stb.),
vagy az esetleges állásidőre járő dijazźs, illetve ellátás kockázati fedezetét a Hivatalnak bizosítania
kell, melyhez a Képviselő-testtilet döntése szükséges. A sziikséges fedezet a bérnek hozzźxetó|eg
tDYo-źhanmegfiatźrozható, mely aziđeiköltségvetési évre időarányosan 300,0 ezer forint biztositźsźú
teszi szükségessé.A 300,0 e Ft fedezetéij| a |2202 cím munkaadót terhelő járu|ékok és szociális
hozzÁjáru|ási adó e|olĺátnyzatźn belül a rehabilitícióshozzź/,áľulás előirányzatźt je|o|i meg, melynek
átcsoportosítása szükséges a 1220|-03 címľe,mivel a fogla|koztatás az engedé|yezett létszámon feliili
lesz.

Atźtmogatźtsta Hivatal havi elszámolás alapján, utólag kapja meg a kifizetések fi'iggvényében, ezért a

kifizetésekhez

a

fedezet bixosítása szükséges, melynek fedezetéül a Polgármesteri Hivatal

kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközétjelöli meg.

Mivel a

béľkĺlltség-tĺámogatráscsekély összegÍĺ (de minimis) támogatásnak minősii|, igy a támogatott

vállalkozások'ra nézl,e a EK Szeľződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatlásokra való
a|ka|mazásźtrćll szóló 2006. december 15-i I998lf006tEK bizottsági rendelet ľendelkezéseitkell
alkalmazni. A fenti jogcímen odaítélttámogatások tźtmogatástartalma 3 eg'ymást követő év alatt nem
haladhatja meg a 200.000 € (közuti szźi|ítás esetén 100.000 €) megfelelő forintösszeget. Az érték'hatźtr
szttmitása szempontjából a ĺámogatĺástartalom az irányadő. A Ĺámogatást kérőnek írrísbanke|l
nyilatkoznia' azigény benyujtását mege|óző 3 év alatt kapott de minimis ĺámogatásokľól.

A program zérás 2015. év |esz, ezért af0I5. évi kö|tségvetés teľhére előzetes kötelezettségvállalás
indokolt a pźůyźaatipénzeszközből nem ťlnanszirozott fog|a|koztatásból adódó tobbletköltségekre,
me

lynek fedezetéül az onkormány zat

A fenti

sajźúbevételét j

elöli meg.

feladafuállalĺás önként válla|t feladatnak minősül.

VI. JogszabáIyi ktiľnyezet

A megváltozott

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes töľvények módosításáról szóló 2011.

évi CXCI. törvény.

Az

áiliamhźlztartźlsról szóló 2011. évi CXcv. törvény 23. $
önkoľmányzat költségvetése tartalmazizÄ a helyi önkormátnyzat

(2) bek. b) pontja a|apján a helyi
źL|t.al irálnyitott

költségvetési szervek

engedélyezett |étszźLmźft'valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirźľlyzatcsopoľtok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként válla|t feladatok, állami

(źů|amigazgatási)feladatokszerintibontĺásban.
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő_testi'iletének 3lf074. (II. 13.)
önkormányzati rendelete a2014. évi költségvetésről l3.$ (1) bekezdése a|apján az önkoľmányzat, a
költségvetési szerv képviselő-testiileti döntés nélkül csak olyan pźiyáz:atot nyujthat be, mely az alapítő
okiratában megllatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, költségvetési éven
tuli tartós kötelezettséggel nem jĺár, nem igényel iinĺésztés nem utóťtnanszírozott.

Kéremaza|átbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat
A Képviselő-testiilet riry

dönt, hogy

1. felkéri jegyzÍ5t a ľÁvĺoP-|J.I-IflI ,,Megvźůtozottmunkaképességiĺęmberek
rehabilitációjának és fog|a|koztatásának segítése'' című kiemelt projektben a vonatkozó
kérelmek benýjtasáľa, a tátmogatźtsi szerződés és a munkavállalókkal a fog|a|koztatási
szerződések megkötésére;

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 20 14. június 30

2.

a) elfogadją hogy a megvźiltozott munkaképességÍĺmunkavállalók foglalkoztatása során a
pźiyźuatipénzeszközből a betegszabadsźry és a táppénz kifizetői kötelezettség összegét az
Önkoľmányzatťlnanszírozza,me|ynek összege 20|4. évben megközelítőleg 300,0 e Ft.

b) előzetes kötelezettséget vállal az onkormányzat saját bevételénekterhére az a) pontban
foglalt többletköltségek

címén20|5. évre 300,0 e Ft ö'sszegben.

pontban foglaltak miatt a Polgáľmesteri Hivatal |2f02
munkaadót terhelő járulékok e|őirányzatźrő| és ezze| eryidejűleg

c) az a)

cím - kötelező feladat _

a

finanszírozási míĺködési

bevételen belül az irányítószeľvi tamogatásként folyósított tttmogatźts fizetési szt.m.|źn történő
jőváirása e|őirányzatáról 300,0 e F-ot átcsopoľtosít a Polgármesteri Hivata| 12201-03 cím
önként vállalt feladat _ munkavállalót terhelő járulékok és szociźiis hozzź$źtrulásiadó
ťlnanszírozÁsi miĺködési bevételen belül az iľányítoszervi
e|őirányzatára, valamint
üámogatásként folyósított Łámogatás fizetési szttm|ántörténő jóváirásae|őirányzatÍtra.

a

u

onkormányzat kiadás lll08-02 cím mĺiködési ťlnanszírozźlsikiadĺáson belül az
irányítoszervi támogatásként folyósítotttźtmogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatárő|

d)

e Ft-ot

300,0

átcsoportosít

a

működési finanszíroási kiadáson belü|

az

irźnyitőszeľvi

támogatásként folyósított ĺámogatĺás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatfua.

e) felkéri a Polgármestert, hogy koltségvetésről szóló rendelet következő módosíĺásánál,
valamint a20I5. évi költségvetés tervezésénéla 2. pontban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. december 31-ig, valamint a20|5. évi költségvetés tervezése

3.

apźiyźaathavonta a tényleges kiťlzetés elszámolását követően történő utófinanszírozásamiatt a
kifizetések megelőlegezésének fedezetéĹil a Polgármesteri Hivatal. kötelezettséggel nem terhelt
pénzeszkőzét j eliil i meg

Felelős: polgáľmester, jegy ző
Hatĺáridő: 20 4. pá|y źzat elszámolásáig
1

A diintés végľehajtásätvégzőszeľvezeti egység: Jegłzői Kabinet, PénztigłiÜgłosztóly

Budapest, 2014. jtnius 2.

Rimán Edina
jegyzó

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízísából:

/.,-,%ĺuť-ą.b
dľ. Mészár

Erika

a|jegyző

i

ZÜu JUN

Ü 2'

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ |.

