ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére
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Napsugár Idősek Otthona 1 fő szakács foglalkoztatott
jogviszonyának létrejötte
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Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
PENZ/13-29/2021

Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár Idősek Otthona élelmezés vezetője határozatlan idejű, 1 fő (8 órás) létszám-növekedési
igényt jelentett be - szakács munkakörben.
A létszám bővítést a konyha működőképességének biztosítása indokolja.
A személyi jellegű juttatások közé betervezésre kell, hogy kerüljön az illetmény, a bérpótlék,
folyószámla költségtérítés és a cafetéria juttatás.
A munkáltatót terhelő járulékok a személyi jellegű juttatások alapján került megállapításra. A dologi
kiadások között a munkaruha, védőruha és a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat költségei
kerültek betervezésre.
1 fő szakács foglalkoztatása 2021.10.01-től
Személyi jellegű juttatások
918 000
Munkáltatót terhelő járulékok
150 000
Dologi kiadások
50 000
Összesen:
1 118 000

A rehabilitációs hozzájárulás összege várhatóan nem emelkedik, mert az 1 fő 8 órás élelmezésvezetői
feladatokat ellátó személy státusza vállalkozói jogviszonnyal valósul meg, ezért az 1 fő 8 órás szakács
foglalkoztatása nem növeli az átlagos statisztikai létszámot.
Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat elfogadását.
Dunaföldvár, 2021. szeptember 15.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT (I.)
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Napsugár Idősek Otthonában 2021. október 1-jétől határozatlan ideig engedélyezi az 1
fő (8 órás) dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának létrejöttét szakács munkakörben.
2. a 2021. évi költségvetési rendeletbe a létszámigényt be kell építeni, a személyi jellegű
juttatások összegét 918 000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összegét 150 000 Ft-tal,
míg a dologi kiadások összegét 50 000 Ft-tal növelni szükséges. Az előirányzat
módosításához az 1 118 000 Ft-ot az a 2021. évi általános tartalék biztosítja.
3. felhatalmazza a mb. intézményvezetőt a kinevezés aláírására, a szükséges nyilatkozatok,
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős:
Napsugár Idősek Otthona igazgatója, helyettese
Határidő:
azonnal
Erről értesülnek:
1. Napsugár Idősek Otthona
2. Pénzügyi és Adó Iroda
HATÁROZATI JAVASLAT (II.)
A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az 1 fő (heti 40 órás)
szakács munkakör létszámigény növelését és betöltését.
Felelős:
Napsugár Idősek Otthona igazgatója, helyettese
Határidő:
azonnal
Erről értesülnek:
1. Napsugár Idősek Otthona
2. Pénzügyi és Adó Iroda
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