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Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása Sorszám: IV/20 

Előkészítette: Sápi András Intézményi referens Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 

 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. december 8-i ülésére 

                Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata és a Reményhír Intézményfenntartó Központ között 2012. 

augusztus 31-én létrejött együttműködési megállapodás 2. pontja értelmében:  

 

„2. Az Átvevő vállalja, hogy az intézményátadás során átvett munkavállalók közül azok 

részére, akik 2014. december 31-ig jubileumi jutalomra jogosultságot szereznének, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-ában 

meghatározott mértékű jutalmat fizet, az ott szabályozott rendben és feltételek szerint. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy Átvevő részére a kifizetett jutalmak (és azok járulékai) 

összegét évente megtéríti.” 

 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ írásban és szóban is megkereséssel élt az önkormányzat 

felé a jubileumi jutalmak kifizetésével és átvállalásával kapcsolatban. Az egyeztetések 

eredményeként a megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezem az 

alábbiak szerint: 2019. december 31-ig hatályban tartjuk a megállapodás 2. pontját, úgy, hogy a 

jubileumi jutalmat a felek közösen, egyenlő arányban fizetik. Az önkormányzat a kifizetéseket 

követően a kifizetett összeg 50 %-át megtéríti a Reményhír Intézményfenntartó Központ részére. 

A megküldött kimutatás alapján az elkövetkező 5 évben 18 dolgozó részére válik esedékessé a 

jubileumi jutalom kifizetése, összesen – a jelenlegi bérek mellett - (bruttó +járulék) 23.332.440 Ft 

összegben.  

Az önkormányzatot évenként az alábbi kötelezettségek terhelik: 

2015. évben 2.204.974 Ft 

2016. évben nincs kifizetés 

2017. évben 1.273.365 Ft 

2018. évben 4.635690 Ft 

2019. évben 3.552.190 Ft 

 

 Az önkormányzat messze menőkig szem előtt tartja az átadott dolgozók érdekeit, annál is inkább 

mivel az intézményátadás-átvétel során mindkét fél ígéretet tett arra, hogy az átadott dolgozók nem 

járnak rosszabbul, mint ha továbbra is közalkalmazottak maradnának. Mindezen indokok alapján 

kezdeményezzük a megállapodás módosítását, amelyhez a Tisztelt Képviselő-testület támogatását 

kérem. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni. 
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 Határozati javaslat: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal 2012. augusztus 31-én kötött Együttműködési megállapodás módosítását a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza polgármesterét az 

együttműködési megállapodással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok 

aláírására. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, hogy a 

2015-2019. évi önkormányzati költségvetésében az előterjesztésben vállalt kötelezettségek 

tervezéséről gondoskodjon. 

3.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2014. december 8.  

 

  Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyzés 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó 

Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat -, 

másfelől a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír 

Intézményfenntartó Központ (5630 Békés, Verseny u. 7., képviseli Durkó Albert Zoltán) mint 

átvevő – a továbbiakban Átvevő – között az óvodás és az általános iskolás korú tanulók nevelése, 

oktatása tárgyában  az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 

A Felek rögzítik, hogy a közöttük 2012. augusztus 31-én, Békésen az Önkormányzat által 

fenntartott  Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye (5630 Békés, Jantyik u. 21-25. – a továbbiakban: 

Iskola), valamint a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Epreskerti Tagóvodája (5630 Békés, 

Móricz Zs. u. 44., – a továbbiakban: óvoda) Átvevő részére az általa történő fenntartás céljából való 

átadása kapcsán létrejött „Együttműködési megállapodás”-t és az azt módosító, felek között 2012. 

november 5-én, illetve 2013. június 4.-én aláírt „Módosító okirat”-okat közös megegyezéssel a 

következőkben foglaltak szerint módosítják: 

1. Az Együttműködési megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

 

„2. Az Átvevő vállalja, hogy az intézményátadás során átvett munkavállalók közül azok részére, 

akik 2019. december 31-ig jubileumi jutalomra jogosultságot szereznének, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-ában meghatározott mértékű jutalmat fizet, 

az ott szabályozott rendben és feltételek szerint. Az Önkormányzat vállalja, hogy Átvevő 

részére a kifizetett jutalmak (és azok járulékai) összegének 50 %-át évente megtéríti.” 

 

2. Jelen módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba. Az Együttműködési Megállapodás 

egyéb részei változatlanul maradnak.  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításáról, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Szerződő felek jelen megállapodást módosító okiratot - elolvasás és közös értelmezés után - 

helybenhagyólag aláírták.  

 

 

Békés, 2014. december ____. 

 

 

 

 

 Izsó Gábor 

polgármester 

 Durkó Albert Zoltán 

misszióvezető 

 

 


