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Mellékletek:

"A városi szociális szolgálat dolgozóit megilleti a köszönet és hála mellett jutalom is!"

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a szociális szféra dolgozói a társadalom számára
nélkülözhetetlen munkát végeznek, ők azok, akik az idősekkel, fogyatékosokkal, hajléktalanokkal és
egyéb rászorultakkal foglalkozó intézményekben vállalnak pótolhatatlan munkát, álltak helyt derekasan
a koronavírus idején.
A szociális szféra az a terület, ahol a járvány megjelenése óta szakadatlanul, fokozottabb
terhelés alatt azon fáradoznak, hogy minél kevesebb áldozatot szedjen a járvány, minél kevesebb
egészségügyi, mentális veszteséggel vészeljék át ezt az időszakot a rászorulók, ezért a Demokratikus
Koalíció debreceni képviselői szerint őket is feltétlenül megilleti nemcsak a tisztelet, a köszönet, de a
kézzelfogható jutalom is.
A Kormány hónapokkal ezelőtt azt ígérte, hogy bruttó 500 ezer forintos juttatást kap minden, a
járvány frontvonalában dolgozó. Mára kiderült, hogy ebből a pénzből többek között a bentlakásos
intézmények dolgozói, köztük az idősotthonok ápolói sem kapnak egy fillért sem.
Ezért a Demokratikus Koalíció debreceni képviselőcsoportja indítványában javasolja, hogy Debrecen
városa egyszeri, bruttó 200.000 forintos jutalommal fejezze ki háláját a városi szociális intézetekben
dolgozóknak. Azoknak, akik sokszor maguk is nehéz anyagi helyzetben vannak, de a legnehezebb
időszakban mégis helytálltak, gondos ápolásban részesítették azokat az idős embereket, akik
felépítették, örökül hagyták nekünk az országot, szeretett városunkat.

A határozati javaslat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A szociális ágazat dolgozói talán az egyik legnehezebb, leginkább embert és lelket próbáló
hivatást végzik, sokszor a létminimum küszöbén. A dolgozók társadalmi elismertsége nagy, az egyszeri
jutalom a város társadalmának szimpátiájával jár, ezért erősíti a közösség összetartozásának érzését.

Gazdasági hatásai a jutalmazottak számára is jelentős segítséget jelenthetnek, a város
költségvetését azonban 110.400.000 forint összegben megterheli.
A Demokratikus Koalíció debreceni képviselőcsoportja ezért a költségvetés
5.6 mellékletének 7.1.1 számú sorából 30.000.000 forintot
5.13 mellékletének 16.1.1.10 számú sorából 30.000.000 forintot
5.13 mellékletének 16.2.2.4 számú sorából 20.000.000 forintot
5.14 mellékletének 21.1.22 számú sorából 30.400.000 forintot

átcsoportosít a szociális ágazatban dolgozó 552 fő, egyszeri, bruttó 200.000 forint, összesen
110.400.000 forint jutalmának biztosítására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés
Gulácsi Anna Ilona, Jánki József és Vaszkó Imre önkormányzati képviselők előterjesztésére a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontja, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 16. § (2)
bekezdése és a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján
1.) felkéri a polgármestert hogy Debrecen 2020. évi költségvetésének
5.6 mellékletében 7.1.1 számon szereplő kiadási előirányzatából 30.000.000 forintot
5.13 mellékletében 16.1.1.10 számon szereplő kiadási előirányzatából 30.000.000 forintot
5.13 mellékletében 16.2.2.4 számon szereplő kiadási előirányzatából 20.000.000 forintot
5.14 mellékletében 21.1.22 számon szereplő kiadási előirányzatából 30.400.000 forintot
csoportosítson át a városi szociális szolgálat 552 fő dolgozójának egyszeri, bruttó 200.000 forint,
összesen 110.400.000 forint jutalmának kifizetésére.

2.) A jutalmak kifizetése a következő bérfizetéssel egyben történjen meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2020. október 15.
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