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I. Bevezetés
A Kormány az Államreform Operatív Program keretében pályázatot hirdetett
„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok
számára” címmel.
Budapest

VII.

önkormányzat)

kerület

Erzsébetváros

Képviselő-testülete

Önkormányzatának

(továbbiakban:

(továbbiakban: képviselő-testület)

2013.

június 26-i ülésén a 402/2013. (VI.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy
részt kíván venni a pályázaton.
A képviselő-testületi döntést követően Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) megkezdődtek a
pályázat beadásához szükséges előkészítő munkálatok, amelyek keretében
meghatározásra kerültek azok az alábbi pályázati tevékenységek (fejlesztési
elemek) melyeket sikeres pályázat estén az önkormányzatnak végre kell
hajtania, illetve meg kell valósítania.
1. ÁROP-3.A.1 számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban című nyertes pályázatában vállalt intézkedések
felülvizsgálata.
2. Az

önkormányzati

feladatok

átalakulásával

kapcsolatban

a

támogató

infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a
kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új
feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell
kidolgozása,

felülvizsgálata,

átszervezése,

a

gazdasági

társaságok

tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok
kidolgozása és megvalósítása.
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3. A

fenntartható gazdálkodás

és

költségvetési egyensúly

megteremtését

szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat
rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának
értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, középés hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb
potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt
kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani.
4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel –
különösen

köznevelési-oktatási,

valamint

szociális,

közművelődési,

gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett
konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
5. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok
figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
6. Az

új

feladat

ellátási

intézményirányítási
alkalmazása.

rend

hatékony

erőforrás-tervező

Hatékonyságelemzésére,

döntéseinek hatás-

és

és

megszervezését

vezetői

információs

működés-átvilágítására,

költségelemzésére, optimális

támogató
rendszer
fenntartói

intézményszerkezet

kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas
eszköz bevezetése.
7. A

lakosság

körében

átfogó

felmérés

és

elemzés

készítése

a

közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az
lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy
adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés,
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban.
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8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató
folyamatok

felülvizsgálata,

szabályzatok

felülvizsgálata;

optimalizálása.

újraszervezése,
három

a

kiválasztott

kapcsolódó
folyamat

szervezeti

átszervezése,

Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható,

amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken.
9. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos,
ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös
Értékelési

Keretrendszer

(Common

Assessment

Framework;

CAF)

alkalmazása révén. A megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és
alkalmazásához

nyújt

(https://caf.kim.gov.hu),

segítséget
amelyen

a
az

kormányzati
ingyenesen

CAF

használható

honlap
online

önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren túlmenően módszertani segédanyagok
is feltöltésre kerülnek.
10.Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri
hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán
erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti
besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
11.A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos,
a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás
biztosítása.
A tervezett projekt az önkormányzat számos szakmai és funkcionális folyamatát
érinti, amelyek felülvizsgálatához, optimalizálásához, illetve megvalósításához a
pályázat biztosítja a szükséges költségvetési erőforrásokat.
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A

pályázat

„Működési

folyamatok

optimalizálása

Erzsébetváros

Önkormányzatánál” címmel 2013. augusztus hónapban került benyújtásra.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2013. október 26-án kelt értesítésben
foglaltak

szerint

a

Közigazgatási

Reform

Programok

Irányító

Hatósága

vezetője döntésében 39 997 380 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított
meg a tervezett projekt megvalósítására.
Az önkormányzat vonatkozó 25/2013. (XI.11) Polgármesteri és Jegyzői Együttes
Intézkedésében foglaltaknak megfelelően a pályázati projekt megvalósításának
kezdőnapja 2013. november 11., a megvalósítás határideje 2014. november 10.

II. Rövid összefoglaló

Magyarország

Alaptörvényének

II.

és

XV.

cikke,

valamint

az

egyenlő

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) a hátrányos megkülönböztetés csökkentése
érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató
költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek
kötelesek

a

Munka

közalkalmazottak
közszolgálati

Törvénykönyvéről

jogállásáról

tisztviselőkről

szóló

szóló

szóló

1992.

2011.

2012.
évi

évi

évi

XXXIII.

CXCIX.

I.

törvényben,

törvényben

törvényben

és

a
a

foglaltak

figyelembevételével esélyegyenlőségi tervet elfogadni. Az esélyegyenlőségi terv
illeszkedik a 2013. évi V. törvényhez (Polgári Törvénykönyv), továbbá a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvényhez, és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvényhez.
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Erzsébetváros Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi
szempontokat az önkormányzat működését, fejlesztését meghatározó alapvető
dokumentumaiban.

Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek

tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységét: a kötelező és
önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során,
figyelembe véve az egyes munkafolyamatok szereplőit és azok érdekeit.
Az

Önkormányzat

szerepkörben,

tehát

közvetlen

az

esélyegyenlőségi

szolgáltatásai

politikáját

során

és

munkáltatói

intézményfenntartói

szerepkörben is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége
folyamán
valamennyi

az

elkészült

tervdokumentumokat,

dolgozójával

mind

Hivatali,

koncepciókat

mind

pedig

az

megismerteti
Önkormányzat

fenntartásában működő intézmények munkatársai szintjén. Az esélyegyenlőség
megteremtésének legfőbb eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok
bevezetése, bemutatása.
Fentiekkel összhangban Erzsébetváros Önkormányzatának a jelenleg hatályos, a
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 5. kiadású Esélyegyenlőségi Terve 2013.
február 28. napján került elfogadásra 2013. március 01 és 2015. február 28.
közötti időszakra. A megállapodás az általános célokon, etikai elveken túl konkrét
célokat is nevesít a hivatali foglalkoztatás tekintetében.
Jelen

tanulmány

célja

az

„esélyegyenlőség”

horizontális

tevékenységéhez

kapcsolódóan önkormányzati foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv készítése,
valamennyi

önkormányzati

fenntartású,

vagy

működtetésű

intézményére

vonatkoztatva.
Az önkormányzati foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv célja pedig, hogy
biztosítsa

dolgozói

számára

az

egyenlő

bánásmód

elvének

teljes

körű

érvényesülését a munkavállalás megkezdése előtt és alatt, felmérje az ún. védett
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tulajdonságú csoportok helyzetének az elemzésével az érintettek valós helyzetét,
helyzetük alakulását figyelemmel kísérje és elősegítse az esélyegyenlőségi célok
megvalósulását.
A

tanulmány

megszületését

indokolja

az

esélyegyenlőségi

politikák

és

gyakorlatok tudatos és következetes alkalmazásának számos előnye: az egyes
pályázatokon szerzett többletpontok és bizonyos támogatási jogosultságok
megszerzése, büntetések és konfliktusok elkerülése; vagy az is, hogy a fentiek
alkalmazása révén a szervezet napi szintű működése során a kiszámíthatóság és
a biztonság növekszik. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy azok a
munkáltatók,

melyek

sokféleségére,

célzottan

tudatosan

törekednek

alkalmaznak

az

idősebb

alkalmazott

munkaerő

munkavállalókat

vagy

pályakezdőket, fogyatékosokat, stb., illetve határozott felelősséget éreznek az
egyes

munkavállalói

csoportok

iránt

magasabb

hatékonyságot

érnek

el.

Mindezeken túl az általános szemléleti változással összefüggő hosszú távú
előnyök javítják az önkormányzat, illetve intézményei belső kultúráját.
Erzsébetváros Önkormányzata az esélyegyenlőség elvének alkalmazásával a
szervezet tudatosabb működésére, fejlesztésére, a szolgáltatások és a napi
működés gyakorlatainak kiszámítható, tudatos alkalmazására törekszik.
A

munkavállalókért

érzett

felelősségvállalás

tükröződik

vissza

a

Hivatal

Esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott általános etikai elvekben is, mely
koncepciók

kiterjesztése

valamennyi

intézmény

vonatkozásában

indokolt

(továbbiakban együtt: munkáltató), ezért az Önkormányzati Esélyegyenlőségi
Terv részét is képezik:
-

A munkáltató biztosítja valamennyi munkavállalója részére az emberi
méltóságának tiszteletben tartását és védelmét.
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-

A

Hivatal

munkahelyi

Esélyegyenlőségi

Tervét

esélyegyenlőség

elvei

aláírói

elkötelezték

mellett,

és

magukat

ennek

a

érdekében

intézkedéseket hoztak.

A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és
megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését, különösen:

a) a

munkához

való

hozzájutásban,

kiváltképp

a

nyilvános

álláshirdetésekben, a munkára való felvételben, az alkalmazási
feltételekben;
b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő
rendelkezésekben;
c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésében és megszüntetésében;
d) a

munkavégzést

megelőzően

vagy

annak

folyamán

végzett

képzéssel kapcsolatosan;
e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony

alapján

járó

juttatások,

így

különösen

a

munka

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében
meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában;
g) a

tagsággal

vagy

részvétellel

kapcsolatban

a

munkavállalók

szervezeteiben;
h) az előmeneteli rendszerben;
i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során,
valamint
j) a

munkavállalók

szülői

és
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munkavállalói

kötelezettségeinek

összehangolását és a gyermek gondozására fordítható idő növelését
elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve igénybevételével
összefüggésben.

Ez kiterjed a munkavállalók bárminemű, de kifejezetten a:
a) nemük,
b) faji hovatartozásuk,
c) bőrszínük,
d) nemzetiségük,
e) nemzetiséghez való tartozásuk,
f) anyanyelvük,
g) fogyatékosságuk,
h) egészségi állapotuk,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződésük,
j) politikai vagy más véleményük,
k) családi állapotuk,
l) anyaságuk (terhességük) vagy apaságuk,
m) szexuális irányultságuk,
n) nemi identitásuk
o) életkoruk,
p) társadalmi származásuk,
q) vagyoni helyzetük,
r) foglalkoztatási jogviszonyuknak vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyuknak

részmunkaidős

jellege,

illetve

határozott

időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozásuk,
t) egyéb helyzetük, tulajdonságuk vagy jellemzőjük (a továbbiakban
együtt: védett tulajdonságuk)
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miatti diszkriminációra, más, összehasonlítható helyzetben levő személlyel vagy
csoporttal szemben kedvezőtlenebb bánásmódban való részesítésére.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a közvetlen- és
közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a
megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.

A munkáltató intézkedései során nem tanúsít olyan magatartást, mely jogellenes
elkülönítésnek

minősülnek,

megkülönböztetéstől,
magatartástól,

az

elzárkózik

emberi

elzárkózik

méltóságot

továbbá

a

a

közvetett

sértő

foglalkoztatási

zaklatásnak

hátrányos
minősülő

jogviszony

vagy

a

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében
meghatározott

munkabér

megállapítása

és

biztosítása

során

a

védett

tulajdonságok tekintetében tett közvetlen hátrányos megkülönböztetéstől.
A Hivatal és intézményei kijelentik, hogy megtorlás nem alkalmazható azzal a
munkavállalóval

szemben,

aki

az

egyenlő

bánásmód

követelményének

megsértése miatt kifogást emel, eljárást indít, vagy az eljárásban közreműködik.

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az olyan magatartás, intézkedés,
feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés)
a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog
érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve,
hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos,
b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos
mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő,
ésszerű indoka van.
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Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését
a) a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál
számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított
arányos megkülönböztetés,
b) a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy
etnikai

hovatartozáson

alapuló,

a

szervezet

jellegét

alapvetően

meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott foglalkozási
tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és
valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés.

Nem

jelenti

az

egyenlő

bánásmód

követelményének

megsértését

az

a

rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos
értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az
törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten
nyugszik, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott
feltétel

bekövetkeztéig

biztosíthat

feltétlen

szól.

előnyt,

Azonban
és

nem

nem

sérthet

zárhatja

ki

az

alapvető

jogot,

egyéni

nem

szempontok

mérlegelését.

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes
létező

egyenlőtlenség

megszüntetésére,

amely

a

munkavállalókat

foglalkoztatásuk során érheti. A tervben olyan pozitív, méltányos és rugalmas
intézkedések

kerülnek

megjelenítésre,

amelyek

elősegítik

az

érintettek

foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

A

fenti,

általános

elvek

Erzsébetváros

Önkormányzatának

valamennyi

közintézményének működését jellemzik, ill. magukra nézvést elismerik.
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Az Önkormányzat foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervének személyi hatálya:

Az Önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv személyi hatálya kiterjed valamennyi az
önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalóra, elvek, célok és konkrét
intézkedések
meghatározott

vonatkozásában
eltérések

–

a

foglalkoztatási

figyelembevételével

–

formára,

valamint

a

törvényben

munkaviszony

létesítését megelőző eljárásban részt vevő személyekre.

Időbeli hatály:
Az

önkormányzatra

vonatkoztatott

foglalkoztatási

esélyegyenlőségi

tervet

legalább egy éves időtartamra fogadják el, figyelembe véve, hogy a jelenleg
hatályos Hivatali foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv 2015. február 28. napjáig
került elfogadásra.
Javasolt időszak: 2015. március 01 – 2016. február 29.

Az

esélyegyenlőségi

terv

tartalmazza

az

intézkedések

munkavállalói

célcsoportjának meghatározását, ill. a helyzetük javítását célzó már meglévő,
vagy

kiterjeszteni

kívánt

intézkedéseket.

Nem

tartalmazza

mindazon

kedvezményeknek, munkaáltatói jóléti támogatásoknak a körét, amelyek a
köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyokra alkalmazandók, vagy más
jogszabályokból, ill. belső szabályzatokból következnek.
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III. A program megvalósításának előkészítése Az Ebktv. által védett társadalmi csoportok, speciális
problématerületeik
Női munkavállalók és családosok
Napjainkban a nők az élet számos területén hátrányosabb helyzetben vannak,
mint a férfiak, ezért indokolt, hogy a nők a diszkriminációt tiltó és az
esélyegyenlőséget előmozdítani kívánó jogszabályok szerint is védett csoportnak
minősüljenek.

Az általános közvélekedés szerint (mely még ma is tartja magát), a társadalmi
életben elfoglalt hagyományos szerepek közül a nők feladata a háztartásvezetés,
ill. gyermeknevelés, amellett, hogy a hazai gazdasági viszonyok között a
családoknak szüksége van a nők keresetére is.

A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok
és

Célok

2010-2021

elnevezésű

tervdokumentumban

foglaltak

figyelembevételével a nemek közötti egyenlőtlenségek mérséklése érdekében az
alábbi prioritások fogalmazhatók meg:

1. A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének
megteremtése,

a

fizetési

és

foglalkoztatási

aránytalanságok

felszámolása.

A munkáltató biztosítja az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvét, ennek
érdekében
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a) évente felülvizsgálja a bérezési rendszert – például: a munkaköri feladatokon
kívüli célfeladatok díjazását, megbízási szerződéseket

– és

az esetleges

hátrányos helyzetek kialakulásának okait,
b) évente felülvizsgálja az elmúlt években nyújtott juttatások, kedvezmények
rendszerét,

megszünteti

az

olyan

gyakorlatot,

amely

hátrányos

megkülönböztetést eredményez,
c)

biztosítja,

hogy

a

juttatások

minden

munkavállalót

megillessenek,

a

részmunkában dolgozókra is vonatkozzanak.

Az önkormányzat törekszik arra, hogy a munkavégzés és a családi élet
harmóniájának megteremtését figyelembe véve alakítsa ki az egyes szervezeti
egységek

munkarendjét,

ösztönözve

a

családbarát

munkaszervezetek

kialakítását. Különös figyelmet fordít a több gyermeket nevelő, gyermekeit
egyedül

nevelő,

munkatárs

vagy

rugalmas

tartósan

beteg

hozzátartozójának

foglalkoztatásának,

a

családi

ápolását

végző

kötelezettségek

és

munkavégzés rendjének összehangolására, elősegítésére.
Lehetőséget biztosít soron kívüli szabadságolásra családi okok miatt.

2. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának
támogatása

A közvetlen munkahelyi vezető a munkaidő kialakításánál figyelembe veheti a
munkavállalók munkahelyi és családi kötelezettségeinek összehangolását, mely
során

lehetőséget

biztosíthat

arra,

hogy

a

gyermekgondozási,

oktatási

intézmények nyitvatartásához igazodó egyedi munkarendet tegyen lehetővé.
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Javaslat: nyári táborok szervezése az önkormányzati dolgozók 14 éven aluli
gyermekei számára a Gyermekjóléti Központ bevonásával.

A szakmai és családi élet összehangolását segíthetik az atipikus foglalkoztatási
viszonyok (részmunkaidő, távmunka, rugalmas foglalkoztatás). Ugyanakkor itt
fontos kiemelni, hogy ezen irányú pozitív lehetőségek nem jelenthetnek, nem
eredményezhetnek
határozott

kedvezőtlenebb

időtartamú

szerződéssel

elbánást.

A

részmunkaidőben,

foglalkoztatottakat

a

munkáltatók

vagy
sok

esetben pusztán e státuszukra való hivatkozással részesítik a teljes munkaidőben
foglalkoztatottakhoz képest hátrányban, ami lényegében diszkriminációt takar.
Mivel a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók között lényegesen
magasabb a nők aránya, így kiemelten fontos, hogy a részmunkaidőben dolgozó
nők ne válhassanak közvetett diszkrimináció áldozatává.
Javaslat/jó

gyakorlat:

egyenlő

esélyű

hozzáférés

a

munkáltató

jóléti

támogatásaihoz.

3. A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása

A nők személyes és szakmai kiteljesedésének útját állja az a fentebb is említett
sztereotípia

és

gyakorlat,

miszerint

a

háztartás

és

a

gyermeknevelés

elsődlegesen a nők feladata. A gyermekgondozási feladatok mellett és a
háztartáson kívül a beteg- és idősgondozás feladatai is általában a nőkre
hárulnak. A gondozói szakmában dolgozók is szinte kivétel nélkül nők.
Meglévő jó gyakorlat: A Hivatal Közszolgálati Szabályzata értelmében a családi
és

munkahelyi

kötelezettségek

összehangolása

érdekében

kedvezmény illeti meg
-

a 10 éven aluli gyermekét/gyermekeit nevelő köztisztviselőt
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munkaidő

-

az idős, beteg hozzátartozót ápoló köztisztviselőt.

A munkaidő kedvezmény mértéke havonta:
- egy gyermek nevelése esetén, valamint beteg hozzátartozó ápolása esetén havi
4 óra,
- kettő vagy több gyermek esetében maximálisan havi 6 óra.
Javaslat:

A

gyakorlat

átvétele

valamennyi

önkormányzati

intézmény

tekintetében.

A női foglalkoztatás területén tapasztalható problémák közé sorolható az is, hogy
a nők általában kevésbé kerülnek vezető beosztásba, mint férfi társaik. (Ezen
állítás a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nem állja meg a helyét, hiszen a
15 vezető közül 8 nő).
Javaslat: Egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése.

4. Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges
intézkedések megtétele - A nők ellen elkövetett erőszak minden
formájának felszámolása

A nők foglalkoztatási szerkezetére jellemező, hogy főként az alacsonyabb
presztízsű szakmákban vannak többségben. Jellemzően több nő dolgozik a
szociális, ügyfélkapcsolati vagy ápolási szakterületeken. A fenti szolgáltatásokat
igénybevevő ügyfélkör gyakorta az alacsony társadalmi státuszú, hátrányos
helyzetű emberekből tevődik össze. Az általuk átélt konfliktusok, a „többséggel”
szembeni kvázi szembenállás és ezen személyek társadalmi értelemben vett
peremhelyzete az ügyintézési munka során rengeteg konfliktust, verbális típusú
agressziót szül. A leszakadó társadalmi csoportokkal való munka pszichés
értelemben nagyon megterhelő. Az agresszív viselkedés, vagy bizonyos, az
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ügyfelek

személyes

életére

jellemző

egészségügyi,

szociális

helyzetek

feldolgozása a munkavállalók számára olykor igencsak nehéz.
Javaslat: A női munkavállalók fokozott védelme érdekében, a Hivatal és az
önkormányzat

meghatározott

területein

dolgozók

számára

szupervízió

lehetőségének biztosítása.

Roma munkavállalók
Hazánkban a cigányság a legnagyobb lélekszámú és egyben egyetlen etnikai
kisebbség. Előbbi mondat automatikusan generálja a társadalomtudományi
kutatásokban felvetett kérdést, hogy ki számít ma Magyarországon romának? A
törvényi szabályozás

értelmében a „valamely kisebbséghez való

tartozás

vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A
kisebbséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető”.
Fentiek miatt az önkormányzat és a Hivatal számára nem állnak rendelkezésre
adatok arra vonatkozóan, hogy mekkora az önkormányzatnál foglalkoztatott
roma munkavállalók aránya.

Általánosságban elvárható és kimondható, hogy a munkáltató foglalkoztatási
viszonyait, döntéseit nem jellemezheti az előítéletes gondolkodás és intolerancia.
Fentiek értelmében az Önkormányzat, mint munkáltató a munkaerő felvétel
során elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, ennek
érdekében:

a) az

álláshirdetésekben

és

a

munkaerő

felvétel

kiválasztási

szempontrendszerének meghatározásánál a korhatár vagy kortartomány,
a nem, a nemzetiségi hovatartozás, az egészségügyi vagy családi állapot
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nem szerepel,
b) a hangsúlyt a jelöltek képességeire, készségeire helyezi,
c) az álláshirdetéseket mindenki számára hozzáférhető módon a célcsoportok
minél nagyobb részének elérésével teszi közzé,
d) a megüresedett álláshelyeken előnyt biztosít a részmunkaidőben már ott
dolgozók számára,
e) a felvételi interjúhoz szükség esetén jeltolmácsot, felolvasót biztosít,
f) a felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a munkavállalónak speciális
eszközökre (pl.: nagybetűs billentyűzet, akadálymentes munkakörnyezet)
van szüksége a munka ellátásához,
g) a munkaerő-felvételnél nem tesz hátrányos megkülönböztetést a korábban
említett védett tulajdonságok tekintetében a jelentkezők között,
h) a szakmai gyakorlati idő számításánál a gyermekszülés/gondozás miatti
távollét,

képzés

miatti

távollét

idején

–a

jogszabályi

előírásoknak

megfelelően figyelembe veszi.

Fogyatékos munkavállalók
Az európai Fogyatékosügyi Stratégia keretet biztosít a fogyatékos emberek
helyzetének

megoldására

irányuló

európai

szintű

fellépésnek

és

nemzeti

intézkedésnek is.
E stratégia átfogó célkitűzése az, hogy erősítse a fogyatékossággal élők
pozícióját annak érdekében, hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal, és
teljes körűen részt vehessenek a társadalomban és az európai gazdaságban.
E stratégia az akadályok megszüntetésére összpontosít és 8 fő fellépési területet
jelöl ki:
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1. Akadálymentesítés
2. Részvétel
3. Egyenlőség
4. Foglalkoztatás
5. Oktatás és képzés
6. Szociális védelem
7. Egészség
8. Külső fellépés

Tanulmányom

szempontjából

az

akadálymentesítés

és

a

foglalkoztatás

kérdésköre releváns. A stratégia átfogó célkitűzésének megvalósulása érdekében
kiemelt cél annak lehetővé tétele, hogy minél több fogyatékos személy
dolgozhasson a nyitott munkaerőpiacon. A minőségi munkahelyek biztosítják a
gazdasági

függetlenséget,

ösztönzik

a

személyes

teljesítményeket,

és

a

legmegfelelőbb védelmet nyújtják a szegénység ellen. A fogyatékos személyek
saját csoporton belüli foglalkoztatási rátája azonban mindössze 50 % körüli.
Általánosságban

elmondható,

hogy

a

fogyatékosok

között

kevesen

foglalkoztatottak és magas az inaktívak aránya, ill. a folyamatos kudarcélmények
végett magas a munkaerő-piacról kiszorulók száma. A foglalkoztatás gátja a
legtöbbször az alacsony iskolázottság és a befogadó munkahelyek hiánya.
Az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal csatlakozott a TÁMOP 1.1.1-12/1-20120001 számú „Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának elősegítése” elnevezésű kiemelt projekthez. A projekt célja az
egészségükben

károsodott

munkavállalók

sikeres

rehabilitációjának

és

munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése. A programban a rehabilitációs
ellátásban részesülő azon személyek vehetnek részt, akik tekintetében a
rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapította, hogy
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-

foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

-

tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel.

A projekt személyre szabott fejlesztésekkel, humánszolgáltatási programmal,
képzési lehetőségek biztosításával támogatja a megváltozott munkaképességűek
felkészítését a munkavállalásra, ill. a munkaadók részére bérköltség- támogatást
biztosít.
A projekten való részvétel a Hivatal dolgozói számára szemléletformáló erővel
bír, és egyben érzékenyítő erővel hat a fogyatékos munkavállalók befogadása
iránt is.
Javaslat: Az önkormányzat valamennyi intézményének részvétele a projektben

Idősödő munkavállalók
Az Európai Unió országainak egyre nagyobb kihívást jelent a társadalom
elöregedése. A nemzetgazdasági és szociális szinten túlmenően az öregedő
munkaerő támogatásának és felkarolásának hangsúlyos szereplője a munkahely.
Az életkorból fakadó negatív megkülönböztetés a munkahelyi diszkrimináció
kiemelt területe. A negatív megkülönböztetés feloldásához az egyes társadalmi
csoportok

között

együttműködésre,

szociális

partnerségre

van

szükség.

Szervezeti szinten az életkorból adódó ellentéteket, illetve gátakat lebontó és
megakadályozó elemeket a kiválasztási folyamatba, az előléptetési rendszerbe,
valamint a tréningek közé szükséges beépíteni. Az idősebb munkavállalók nem
drágábbak, és nem kevésbé produktívak fiatalabb kollégáiknál. A negatív
megkülönböztetés napjainkban is tapasztalható, pedig az idősebb kollégák
felvételével

plusz

tapasztalatokhoz

és

készségekhez

juthat

a

szervezet,

jelenlétükkel elkerülhető, hogy a szakmai hozzáértés és speciális tapasztalat
eltűnjön a szervezetből. A munkáltatóknak meg kell értetniük, és el kell
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fogadtatniuk a munkatársakkal, hogy az idősebbekre ugyanolyan nagy szükség
van, mint a fiatal munkavállalókra. Másrészről pedig az idősebb kollégákat is fel
kell készíteni megváltozott szerepükre, a munkáltatónak meg kell bizonyosodnia
arról, hogy a korosabb kollégák képesek lesznek a szervezeti változásokban való
részvételre. Sajnálatosan a fiatalok iskolai végzettségének emelkedése sok
esetben elősegítette a 45 év felettiek munkaerő-piacról való kiszorulását, amely
különösen jellemző néhány felsőfokú végzettség esetében, ezért a munkahelyi
beiskolázások, szakmai továbbképzések során kiemelt figyelemmel szükséges
lenni ezen tényből fakadó hátrányok csökkentésére.
Javaslat: Pályakezdő kollégák mentorálása az idősebb munkavállalók által.

IV. A program megvalósításának folyamata
Az elkészült Esélyegyenlőségi Tervet célszerű az Önkormányzat valamennyi
intézményének esélyegyenlőségért és foglalkoztatásért felelős munkatársával
megismertetni. A létrejövő megállapodás aláírása előtt, melyet a Hivatal, ill. az
önkormányzat intézményeinek vezetői írnak alá, valamint az esélyegyenlőség
területéért felelős munkatársak - a Hivatal részéről az esélyegyenlőségi referens
-, célszerű volna felállítani egy, az önkormányzati esélyegyenlőség biztosításáért
felelős bizottságot. Az Esélyegyenlőségi Bizottság megalakulásával és folyamatos
működésével érhető el, hogy az esélyegyenlőség a munkavállalói oldalról is
biztosítva legyen.
Az

Esélyegyenlőségi

működésének

Bizottság

megfogalmazása,

felállását

követően

feladatainak

és

szükséges

a

hatáskörének

Bizottság
rögzítése.

Deklarálni szükséges az önkormányzat egyes intézményei által delegáltakat,
továbbá rögzíteni, hogy évente hány ülést tart, készít-e a jövőben az éves
működéséről beszámolót, fogadóórák rögzítése stb.
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Panasztétellel kapcsolatos javasolt eljárásrend
Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a munkavállaló az esélyegyenlőségi
törvényben részére biztosított eljárások megindítását megelőzően panasszal
élhet a Munkáltatónál, melyet az köteles kivizsgálni. A panasztétel nem
korlátozza a dolgozót abban, hogy a rendelkezésére álló törvényes eszközök
igénybevételével az ügyet jogi útra terelje.
Az egyenlő bánásmód megsértése esetén indított eljárásban a munkavállalónak
meg kell jelölnie, hogy a munkáltató mely intézkedése vagy magatartása
következtében érte őt hátrány, és hivatkoznia kell arra, hogy a hátrány
okozásakor a 2003. évi CXXV. törvény 8. §- ában meghatározott (védett)
tulajdonságok valamelyikével rendelkezett.
Az eljárásban a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy az egyenlő bánásmód
követelményét

megtartotta,

vagy

adott

jogviszonyban

nem

volt

köteles

megtartani.
A munkavállaló az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével, így a
közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel, zaklatással, jogellenes
elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszát, valamint az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos bármely más panaszát az Esélyegyenlőségi
Bizottságnál (a Hivatal esetében az Esélyegyenlőségi referensnél) terjesztheti elő
írásban vagy szóban. Szóban előterjesztett panasz esetén az Esélyegyenlőségi
Bizottság (vagy referens) a sérelmezett gyakorlatról jegyzőkönyvet készít.
A panasz megalapozottságát a Bizottság vizsgálja ki (a panasztevő személyének
titokban tartásával). A bizottság a vizsgálat eredményéről jelentést készít, és a
panasz megoldására vonatkozó javaslatával együtt a kijelölésétől számított 8
munkanapon belül a Munkáltató elé terjeszti. A Munkáltató a Bizottsági jelentés
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül meghozza érdemi döntését és
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arról írásban tájékoztatja a panasztevőt. Amennyiben a Munkáltató jogsértést
állapít meg, intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, valamint a jogsértő
magatartás további folytatásának megtiltásáról. Amennyiben a panaszos a
Munkáltató döntését, intézkedését nem fogadja el, úgy az esélyegyenlőségi
törvény vonatkozó passzusai alapján igényelhet jogorvoslatot.

V. Eredmények
Az Esélyegyenlőségi Bizottság felállításával a téma megvitatására alkalmas fórum
kezdheti meg működését, melynek tagjai az önkormányzat intézményeinek
dolgozóit képviselik, javaslataikkal, ötleteikkel segíthetik adekvát, valamennyi
szerv

vonatkozásában

érvényes

Esélyegyenlőségi

Terv

elkészítését

és

elfogadását. A későbbiekben gondoskodik a következő időszakokra vonatkozó
önkormányzati

foglalkoztatási

esélyegyenlőségi

terv

elkészítéséről,

aktualizálásáról. Tájékoztatja az egyes intézmények dolgozóit az elfogadásra
került dokumentumok újdonságairól, változásairól, figyelemmel kíséri a területet
érintő jogszabályi változásokat és lehetőségeket, működésébe beépíti azt. A jelen
dokumentumban megfogalmazott célok megvalósulását nyomon követi, szükség
esetén kiegészíti, módosítja azokat az esélyegyenlőségi terület jogszabályi
változásaival

összhangban.

Tapasztalatait

és

az

esetleges

munkavállalói

jelzéseket, véleményeket, javaslatokat figyelembe veszi az Esélyegyenlőségi
Terv felülvizsgálatai során.
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VI. Helyzetelemzés
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok az egyes bemutatásra
kerülő szervezetek nyilvántartásaikból származnak és a 2014. októberi állapotot
tükrözik.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó létszámadatok
(1. sz. melléklet)

A közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és ügykezelők illetménye a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), továbbá a
dolgozók

teljesítményértékelése

alapján

kerül

megállapításra

A

munka

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alá tartozó munkavállalók személyi
alapbérének megállapítása a Munkáltató és a munkavállaló megegyezése alapján
történik.
A köztisztviselők és az ügykezelők juttatásait a Hivatal Közszolgálati Szabályzata,
a fizikai állományú munkatársak juttatásait a külön
munkaszerződés

tartalmazza,

amely

szerint

megilletik

– külön megkötött
őket

mindazok

a

juttatások, amelyek a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában felsorolásra kerültek.

A polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak száma 2014. októberében 181 fő, a
legtöbb munkavállaló (160 fő, az összlétszám 88%-a) határozatlan idejű
munkaszerződéssel látja el feladatait. Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt,
védendő csoportok közül a nők aránya több, mint 76%, (mely a már meglévő
hivatali esélyegyenlőségi tervben szereplő adatokhoz képest jelentős változást
nem mutat) 50 éven felüli munkatársak aránya 13%. Két, vagy több gyermeket
nevelő munkavállaló 19 fő, mely a 2013. évi adatokhoz képest csökkenést mutat
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(korábban 29 fő volt) és 2 fő fogyatékos személy is dolgozik Hivatalunkban,
amely

pozitív

elmozdulás,

tekintettel

arra,

hogy

korábban

nem

állt

alkalmazásban egészségkárosodott munkavállaló. Foglalkoztatásuk a TÁMOP
1.1.1. projekttel összhangban folyamatos és egyre több személyt jelent.

A

közigazgatási, hatósági munka jellegéből fakadóan magasabb a felsőfokú
végzettségűek aránya. A 15 vezetőből 8 fő nő. A legjellemzőbb cafeteria elem az
Erzsébet-utalvány.
A

munkahelyi

esélyegyenlőség

előmozdítása

érdekében

esélyegyenlőségi

referens működik, aki elkészíti a Hivatalra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervet,
évente beszámolót készít az aláírásra került feladatok megvalósulásáról, ill. két
évente felülvizsgálja azt.

Az

ERöMŰVHÁZ

foglalkoztatási adatok

Nonprofit

Kft-re

vonatkozó

(2. sz. melléklet)

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-nél korábban esélyegyenlőséggel kapcsolatos
dokumentum még nem készült. 16 fő áll alkalmazásban, akik foglalkoztatása a
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik. 8 fő, tehát az alkalmazottak fele 55
évnél idősebb dolgozó, 9 fő női munkavállaló, akik közül 2 fő nevel két, vagy
több gyermeket, vagy neveli gyermekeit egyedül. Vezetői pozícióban egy fő áll.
13 fő (az összes dolgozó több, mint 80%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik).
A dolgozók között a legnépszerűbb cafeteria elem a SZÉP-kártya.
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A

Bischitz

Johanna

Integrált

Humánszolgáltató

Központra vonatkozó foglalkoztatási adatok
A

Bischitz

Johanna

Integrált

Humánszolgáltató

(3. sz. melléklet)

Központ

(Továbbiakban:

Humánszolgáltató Központ) dolgozóira nézvést a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény rendelkezései az irányadók és alkalmazandók. Az intézmény 314
főt foglalkoztat, a legjellemzőbb a határozatlan idejű kinevezés (307 fő
esetében), a dolgozók 87%-a nő. A munkavállalók 68%-a 40 évnél idősebb,
közel 22%-a 55 évnél idősebb munkavállaló. 20 fő nevel két, vagy több
gyermeket, ill. neveli gyermekeit egyedül. A legmagasabb a középiskolát
végzettek aránya (55%), 31 % felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A legtöbben
(108 fő) szakmai továbbképzéseken vettek részt. A legnépszerűbb Cafeteria
elem az Erzsébet utalvány, ill. 82 fő helyi utazásra szolgáló bérletet igényelt.
Esélyegyenlőségi Koncepció jelen tanulmány megírásáig nem készült.

Az ERVA Nonprofit Zrt.-re vonatkozó foglalkoztatási
adatok

(4. sz. melléklet)

A foglalkoztatottak összlétszáma 139 fő, az alkalmazottak közel 50%-a nő, 72%
40 évnél idősebb munkavállaló. A Zrt. fogyatékos munkavállalót

- 2014.

októberi állapot szerint- nem alkalmaz, 5 fő két-vagy több gyermeket nevelő,
vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő. A szervezeten belül a legmagasabb az
alapfokú végzettségűek aránya (42%), alapvetően a szakmai továbbképzések a
jellemzőek.
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Az

Erzsébetvárosi

Közterület

foglalkoztatási adatok

felügyeletre

vonatkozó

(5. sz. melléklet)

Erzsébetváros közbiztonságának megőrzése érdekében a Közterület-felügyeletnél
foglalkoztatottak létszáma 80 fő, közszolgálati jogviszonyban 65 fő áll, míg a
Munka Törvénykönyve hatálya alatt 15 fő áll, jellemzően határozatlan idejű
jogviszonyban. Az összlétszám 32%-a nő, 40 évnél idősebb munkavállaló 21 fő,
és egy fő fogyatékos dolgozó is munkát végez a szervezetben. A munkavállalók
közel 80%-a középiskolai végzettséggel rendelkezik. Minden dolgozó részesül
béren kívüli juttatásban, a legtöbben „SZÉP kártyát” igényeltek (65 fő).

VII. Fejlesztési lehetőségek - Konkrét célok
1. Az önkormányzat, ill. intézményei számára fontos a munkahelyi közösség
mentális jólléte, amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, a
dolgozók, mint „erőforrás” megbecsülése, támogatása.
Ezért cél a munkavállalók hatékonyabb tájékoztatása az esélyegyenlőség
témakörével összefüggésben lévő munkahelyet, munkakörülményeket érintő
változásokról, ugyanis az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak megvalósulásának
legfőbb gátja a dolgozók érdektelensége. Mindezért fontos volna a munkavállalók
hatékonyabb bevonása a közös munkába.
2.

Esélyegyenlőségi

Bizottság

felállítása,

működésének,

feladatainak,

hatáskörének rögzítése. Az önkormányzati intézmények részéről delegáltak
megnevezése, a Bizottság működési szabályzatának megalkotása.
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3.

Konszenzus

vonatkozásában,

az

önkormányzat

a

foglalkoztatási

tervdokumentum

Esélyegyenlőségi

aláírása,

a

dolgozókkal

Terve
való

megismertetése.

4. Az egyenlő bánásmód megsértéséhez kapcsolódó panasztételi eljárással
kapcsolatos feladatok elvégzése, esetleges eljárás szabályszerű lefolytatásában
történő közreműködés.
A munkáltató az Esélyegyenlőségi Bizottság működése révén az esélyegyenlőség
és egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében, minden vélt vagy valós esetet
teljes

körűen kivizsgál, e

célból együttműködik a

sérelmet elszenvedett

munkavállalóval, valamint az ügyben eljáró hatósággal
Hatóság),

gondoskodik

az

okok

feltárásáról,

a

(Egyenlő Bánásmód

sérelmezett

gyakorlat

felszámolásáról és megelőzéséről.

5.

Az

Esélyegyenlőségi

Tervben

foglalt

célok

folyamatos

monitorozása,

megvalósulásukról beszámoló készítése
6. A munkáltató vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja a munkavállalókat a
jogszabályokban előírt támogatások, munkaidő kedvezmények rendszeréről. A
hátrányos helyzetű munkavállalók tekintetében az esetleges többlettámogatások
nyújtásának lehetőségét felülvizsgálja.
7. A hivatás gyakorlása és a családi élet harmóniájának megteremtését célzó
intézkedések

bevezetése

valamennyi

intézmény

vonatkozásában.

Ennek

érdekében a munkáltató a munkaidő kialakításánál figyelembe veszi, hogy
-

olyan munkarendet alakít ki, amely alkalmazkodik a gyermekgondozási,
oktatási

intézmények

nyitva

tartásához

értekezleteket is);
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(beleértve

a

képzéseket,

biztosítja a túlóra választhatóságát a gyermeket nevelők számára, és azt,

-

hogy azok, akik ezt elutasítják, nem szenvednek hátrányt;
éves

-

szabadságolásoknál

az

iskolai/óvodai/bölcsődei

szüneteket

figyelembe veszi;
az évi rendes szabadságon felül munkaidő kedvezményt biztosít.

-

8. A juttatási rendszerek kialakításánál figyelembe veszi a kisgyermekes
munkavállalók többlet költségeit/igényeit.
9.

A

gyermekgondozási

szabadságon

lévő

munkavállalókat

egyenrangú

munkavállalónak tekinti, ennek érdekében:
-

felajánlja számukra a részmunka lehetőségét,

-

a

gyermekgondozási

távollét

ideje

alatt

is

folyamatosan

tartja

a

kapcsolatot a munkavállalókkal,
-

a munkába való visszatéréshez speciális segítséget biztosít (munkaidő
kedvezmény, felzárkóztató képzés, otthoni munkavégzés lehetősége –
amennyiben adott munkakörben lehetséges),

-

cél annak megfontolása, hogy az édesapák számára a gyermekük
születésekor a törvényi előírásokon túl plusz szabadnapokat biztosítson,
melynek kivételére a gyermek 12 hetes koráig lenne lehetőség.

10. Munkakörülmények javítása - különös tekintettel a védett célcsoportokra.
Egészségügyi szűrésekre való ösztönzés, az éves szűrővizsgálatokon való
részvétel

biztosítása

érdekében

munkaidő

kedvezmény

nyújtása

–

vizsgálatonként, és évente egy alkalommal (labor, emlő – és méhnyakrák szűrés,
prosztatarák szűrés, vastagbélrák szűrés, tüdőszűrés, szájüregi – és bőrrákok
szűrése stb.) A mentális egészség biztosítása érdekében azon területek, ahol a
munkavállalók igénylik és szükséges szupervízió biztosításának mérlegelése.
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11. A

nem dohányosok egészségének védelme

jogszabály

alapján

kijelölt

helyet

biztosít

érdekében a Munkáltató

a

dohányzó

munkatársak

részére.
12. A munkáltató vállalja, hogy figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi témájú
pályázati

lehetőségeket

(Családbarát

Munkahely,

Befogadó

Munkahely,

Társadalmi Megújulás Operatív Program által kínált projektek stb.)
13. A hátrányos helyzetű – szociálisan rászoruló - munkatársak közül évente a
vezetők

javaslatai

alapján

az

érdekképviseleti

szervezetek

egyetértésével

kerülnek kijelölésre a közszolgálati bérlakások bérlői az éves költségvetésben
meghatározott

közszolgálati

bérlakás

céljára

felhasználható

önkormányzati

bérlakások keretszámán belül.
14.

A

munkáltató

beiskolázási

tervet

készít,

megjelölve

a

kötelező

továbbképzések körét, képzési kötelezettségeiket, a munkakör ellátásához
kapcsolódó kurzusokat, későbbi foglalkoztatáshoz szükséges vagy ajánlható
tanfolyamokat.

A munkavállaló számára biztosítja az egyenlő eséllyel hozzáférhető, egész életen
át tartó tanulás lehetőségét, ennek érdekében:
a) a munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az
azokról való tájékozódás lehetőségéhez való hozzáférést,
b) a tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető módon
történik,
c) biztosítja, hogy a képzési formák és a képzési kézikönyvek mindenki
számára elérhetőek, és érthetőek legyenek,
d) a

képzéseket

a

gyermekgondozási,

nyitvatartási idejében szervezi,
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oktatási

intézmények

e) rugalmas képzési rendszert alakít ki (pl.: szakmai képzés a
munkahelyeken),
f) képzési szabadságot biztosít a képzésben résztvevő munkavállalók
számára.
15.

A

munkáltató

nyugdíjpénztári
munkáltatói

a

választható

munkáltatói

hozzájárulás,

cafetéria-juttatások

hozzájárulás,

helyi

utazásra

önkéntes
szolgáló

körét

(önkéntes

egészségpénztári

bérlet,

iskolakezdési

támogatás, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya) a munkavállalók igényei alapján - a
hatályos

adójogszabályok

figyelembevételével,

az

érdekképviseleti

szervezetekkel egyeztetve - évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.
16. A munkáltató támogatja a kedvezményes kulturális, sportolási, üdülési
lehetőségeket.

17. A munkáltató egyenlő esélyű előléptetési lehetőségeket biztosít minden
munkavállaló számára. Az előléptetésnél figyelembe veszi a munkavállalók
képzésben

töltött

idejét.

A

munkavállalói

érdekképviseleti

szervezetek

tájékozódhatnak az előmeneteli eljárásokról. Biztosítja a részmunkaidőben
dolgozók szakmai előmenetelét is. Az átlagon felüli teljesítményeket elismeri és
külön jutalmazza.

18. A fogyatékos munkavállalók számára akadálymentes munkakörnyezetet
biztosít, ill. teremt meg. Felméri, hogy az önkormányzat és intézményeinek
épületei

és

közvetlen

környezetük

akadálymentesek-e

valamennyi

fogyatékossági csoport – mozgásukban korlátozottak, látásukban-, hallásukban-,
beszéd- és értelmi képességeikben korlátozottak - számára. Ennek érdekében –
szükség szerint szakértő bevonásával - feltárja a fizikai és info-kommunikációs
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akadálymentesítés hiányosságait az alábbi sorrendben:
1. Megközelítés
2. Parkolás
3. Bejáraton, szélfogón történő átjutás
4. Szintkülönbségek áthidalása
5. Belső, közösségi használatú helyiségek
a) munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó információk
b) munkaeszközök

19. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés feltárt hiányosságainak
figyelembevételével törekszik arra, hogy az önkormányzat épületeit egyenlő
eséllyel

hozzáférhetővé

(munkahelyre,

tegye

munkavégzésre

-

és

biztosítsa

vonatkozó

a

munkavégzés

információk,

feltételeit

munkaeszközök)

-

valamennyi fogyatékossági csoport – mozgásukban korlátozottak, látásukban-,
hallásukban-, beszéd- és értelmi képességeikben korlátozottak – számára.

20. Idősebb munkavállalók mentorálásának bevezetése az új belépők, fiatal
pályakezdők, fogyatékos vagy kisebbségekhez tartozó munkatársak esetében.

21. A munkáltató törekszik a nyugdíjba vonulás megkönnyítésére, a jogszabályi
változásokról és lehetőségekről a munkavállalókat tájékoztatja. Törekszik a
nyugdíjba vonuló munkavállalók méltó búcsúztatásának megteremtésére.
22. A közszférát érintő leépítések fokozott empátiával történő levezénylése –
outplacement.
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VIII. Mellékletek
1. sz. melléklet
A Hivatalra vonatkozó foglalkoztatási adatok
Létszámadatok
összes foglalkoztatott száma:

181 fő

ebből:
köztisztviselő:

160 fő

ügykezelő

11 fő

fizikai állományú

10 fő

nők száma

139 fő

50 évnél idősebb munkavállaló

23 fő

fogyatékos személyek

2 fő

két, vagy több
munkavállaló,

10

éven

aluli

gyermeket

nevelő

vagy 10 éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló
munkavállaló:
határozatlan
munkavállaló

idejű

kinevezéssel

19 fő

rendelkező

160 fő

határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló

21 fő

próbaidős munkavállaló

4 fő

GYES/GYED-ről visszatérők száma 2014-ben:

9 fő

Pozíció a szervezetben
vezető

15 fő

beosztott

166 fő

Iskolai végzettség
8 általános

0 fő
középfokú
végzettség
gimnázium

24 fő

40 fő
szakközépiskola
34

48 fő
felsőfokú
végzettség
főiskola
55 fő
egyetem
nyelvvizsgával rendelkezik:
ECDL
vizsgával
rendelkezik:

(egyéb

34
számítógép-kezelői

vizsgával)

14

fő
fő

Képzési adatok
összes képzésen részt vett munkavállaló

196

fő

3

fő

34

fő

148

fő

11

fő

cafeteria juttatások igénybevétele:

139

fő

önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

11

fő

önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás

19

fő

nyelvi képzésen
informatikai, számítógépes képzésen
szakmai továbbképzésen, konferencián
egyéb képzésen:
egyéb

helyi utazásra szolgáló bérlet

1

fő

iskolakezdési támogatás

0

fő

92

fő

Erzsébet utalvány
SZÉP kártya

16

35

fő

2. sz. melléklet
Az ERőMűvház Nonprofit Kft-re vonatkozó foglalkoztatási adatok
Létszámadatok
összes foglalkoztatott száma:

16 fő

ebből:
közalkalmazott

0

fő

fizikai állományú

0

fő

közfoglalkoztatott

0

fő

nők száma

9

fő

40 évnél idősebb munkavállaló
11 fő
55 évnél idősebb munkavállaló

8 fő

fogyatékos személyek

0 fő

két, vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló,
vagy 10 éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállaló:

2 fő

határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló
13 fő
határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló

3 fő

próbaidős munkavállaló
0 fő
GYES/GYED-ről visszatérők száma 2014-ben (október 01-ig):

0 fő

Pozíció a szervezetben
vezető
1 fő
beosztott

15 fő

Iskolai végzettség
8 általános
középfokú végzettség

0

fő

1

fő

gimnázium
szakközépiskola
2
felsőfokú végzettség

főiskola
egyetem

fő
9

fő

4

fő

nyelvvizsgával rendelkezik:

8

fő

ECDL vizsgával (egyéb számítógép-kezelői vizsgával) rendelkezik:

0

fő

4

fő

Képzési adatok
összes képzésen részt vett munkavállaló
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nyelvi képzésen

0

fő

informatikai, számítógépes képzésen

0

fő

szakmai továbbképzésen, konferencián

3

fő

egyéb képzésen:

1

fő

cafeteria juttatások igénybevétele:

0

fő

önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

0

fő

önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás

0

fő

helyi utazásra szolgáló bérlet

8

fő

iskolakezdési támogatás

0

fő

Erzsébet utalvány

0

fő

SZÉP kártya

10

fő

Egyéb

átmeneti (rendkívüli) segély
igénybevétele:

1

fő

összege összesen nettó

Ft

50.000.-

munkáltatói kölcsön igénylés
ebből szerződés alapján
kifizetett:
fő
közszolgálati
bérlakás iránti
kérelem:
db

0 fő
0 Ft
0
0 fő

közszolgálati
bérlakást kapott

0 fő

37

3. sz. melléklet
A

Bischitz

Johanna

Integrált

Humánszolgáltató

Központra

vonatkozó foglalkoztatási adatok
Létszámadatok
összes foglalkoztatott száma:
317 fő
ebből:
közalkalmazott

314 fő

fizikai állományú

61 fő

közfoglalkoztatott

3 fő

nők száma

273 fő

40 évnél idősebb munkavállaló

213 fő

55 évnél idősebb munkavállaló

68 fő

fogyatékos személyek

3 fő

két, vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló,
vagy 10 éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállaló:

20 fő

határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező munkavállaló

307 fő

határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló

10 fő

próbaidős munkavállaló

27 fő

GYES/GYED-ről visszatérők száma 2014-ben (október 01-ig):

2 fő

Pozíció a szervezetben
vezető

29 fő

beosztott

285 fő

Iskolai végzettség
8 általános

45 fő

középfokú végzettség

52 fő
gimnázium
121 fő
szakközépiskola

felsőfokú végzettség

főiskola

73 fő
26 fő

egyetem
nyelvvizsgával rendelkezik:

nincs
adat

ECDL vizsgával (egyéb számítógép-kezelői vizsgával) rendelkezik:

nincs
adat
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Képzési adatok
összes képzésen részt vett munkavállaló

116 fő

nyelvi képzésen

nincs adat

informatikai, számítógépes képzésen

2 fő

szakmai továbbképzésen, konferencián

108 fő

egyéb képzésen:

6 fő

Egyéb
cafeteria juttatások igénybevétele:

0 fő

önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

0 fő

önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás

0 fő

helyi utazásra szolgáló bérlet

82 fő

iskolakezdési támogatás

0 fő

Erzsébet utalvány

299 fő

SZÉP kártya

0 fő

átmeneti
(rendkívüli)
segély igénybevétele:

nincs
adat

összege
összesen

munkáltatói kölcsön igénylés
ebből
kifizetett:

szerződés

nincs adat
alapján

nincs adat

fő

közszolgálati
bérlakás iránti
kérelem:

nincs adat

közszolgálati
bérlakást
kapott

nincs adat
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nincs
adat

4. sz. melléklet
ERVA Nonprofit ZRt.-re vonatkozó foglalkoztatási adatok

Létszámadatok
összes foglalkoztatott száma:

139 fő

ebből:
közalkalmazott/köztisztviselő

0

fő

fizikai állományú

62

fő

közfoglalkoztatott

33

fő

nők száma

69 fő

40 évnél idősebb munkavállaló / 40-54 /

50 fő

55 évnél idősebb munkavállaló

50 fő

fogyatékos személyek
két, vagy több 10
munkavállaló,
vagy 10 éven aluli
munkavállaló:

0 fő
éven

aluli

gyermeket

nevelő
5

fő

határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező munkavállaló

0

fő

határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló

44 fő

gyermeket

nevelő

egyedülálló

próbaidős munkavállaló

3 fő

GYES/GYED-ről visszatérők száma 2014-ben (október
01-ig):

0 fő

Pozíció a szervezetben
vezető

3 fő

beosztott

136 fő

Iskolai végzettség
8 általános
59 fő
középfokú
végzettség

gimnázium

17 fő
41 fő

szakközépisk
ola
felsőfokú
40

végzettség

főiskola

11 fő

egyetem

8 fő

nyelvvizsgával rendelkezik:
8 fő
ECDL vizsgával (egyéb számítógép-kezelői vizsgával) rendelkezik:
2 fő
Képzési adatok
összes képzésen részt vett munkavállaló

22 fő

nyelvi képzésen
0

fő

informatikai, számítógépes képzésen

0

fő

szakmai továbbképzésen, konferencián

21 fő

egyéb képzésen:
1

fő

Egyéb
cafeteria juttatások igénybevétele:

106 fő

önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

0 fő

önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás

0 fő

helyi utazásra szolgáló bérlet

0 fő

iskolakezdési támogatás

0 fő

Erzsébet utalvány

33 fő

SZÉP kártya

0 fő

átmeneti
(rendkívüli)
igénybevétele:

segély

0

fő

összege
összesen

munkáltatói kölcsön igénylés

Ft
1 fő

ebből szerződés alapján kifizetett:
közszolgálati
bérlakás
kérelem:
0 db

0

1

iránti

fő

összege:

500.000 Ft
0 fő

közszolgálati bérlakást kapott

0 fő
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5. sz. melléklet
Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletre vonatkozó foglalkoztatási
adatok
Létszámadatok
összes foglalkoztatott száma:
ebből:
közalkalmazott/köztisztviselő

80 fő
65 fő

fizikai állományú
15 fő
közfoglalkoztatott
0 fő
nők száma
26 fő
40 évnél idősebb munkavállaló
21 fő
55 évnél idősebb munkavállaló
4 fő
fogyatékos személyek
1 fő
két, vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló,
vagy 10 éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállaló:
5

fő

73

fő

3

fő

3

fő

0

fő

73

fő

45

3 fő
fő

18

fő

határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező munkavállaló
határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló
próbaidős munkavállaló
GYES/GYED-ről visszatérők száma 2014-ben (október 01-ig):
Pozíció a szervezetben
vezető
3

fő

beosztott
Iskolai végzettség
8 általános
középfokú
végzettség
gimnázium
szakközépiskola
42

felsőfokú
végzettség
főiskola

10

fő
4
fő
24
fő
3
fő

egyetem
nyelvvizsgával rendelkezik:
ECDL vizsgával (egyéb számítógép-kezelői vizsgával) rendelkezik:
Képzési adatok
összes képzésen részt vett munkavállaló
11

fő

0

fő

nyelvi képzésen
informatikai, számítógépes képzésen
1 fő
szakmai továbbképzésen, konferencián
3 fő
egyéb képzésen:
7 fő
Egyéb
cafeteria juttatások igénybevétele:
80 fő
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
4

fő

önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás
6 fő
helyi utazásra szolgáló bérlet
5 fő
iskolakezdési támogatás
6 fő
Erzsébet utalvány
55 fő
SZÉP kártya
átmeneti (rendkívüli) segély
igénybevétele:

(temetési,
gyermekszületésre)
5 fő
munkáltatói kölcsön igénylés (illetmény előleg)
ebből szerződés alapján kifizetett:
0
fő
közszolgálati bérlakás iránti
kérelem: 0 db
közszolgálati bérlakást kapott

összege
összesen

65 fő
250 000
Ft
15 fő
0
Ft
0 fő
0 fő
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