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Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Békés város Képviselő-testülete 168/2012. (V.24.) határozatában arról döntött, hogy a 

Kistérségi Iskola Eötvös tagiskoláját és Kistérségi Óvoda Epreskerti tagóvodáját 2012. szeptember 1. 
napjával a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Reményhír Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába adja. Az átadásban érintett munkavállalók a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a 
továbbiakban: Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (3) bekezdése alapján határidőben megkapták a 
munkáltató változásáról szóló értesítést, amely után nyilatkozniuk kellett arról, hogy az átvevő 
munkáltatónál vállalják-e a további foglalkoztatást. 

A Kistérségi Iskola tájékoztatása szerint 71 fő munkavállaló vette át a nyilatkozatot ebből, 67 
fő hozzájárult az új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatáshoz. A nemleges nyilatkozatot leadott 4 
fő munkavállaló esetében a közalkalmazotti jogviszony  a Kjt. 25/A (6) bekezdése alapján a jelenlegi 
munkáltatnál 2012. augusztus 31. napjával végkielégítéssel megszűnik, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat és intézményeiben a 4 fő munkavállaló további foglalkoztatására az üres vagy a 
megüresedő álláshelyeken  a feladatátadás következtében nincs lehetőség. 
 

Megszűnő jogviszonyok: 
 

1. 1 fő takarítónő   4 havi végkielégítés    432.000 Ft + járulék 
2. 1 fő takarítónő 5 havi végkielégítés     540.000 Ft + járulék 
3. 1 fő karbantartó 8 havi végkielégítés    900.500 Ft + járulék 
4. 1 fő pedagógus 8 havi végkielégítés 1.613.600 Ft + járulék 

Összesen:    3.486.100 + 941.247 Ft járulék   
    

A fenti végkielégítéseket a jelenlegi munkáltatónak kell kifizetni, de az intézmény költségvetése a fenti 
munkavállalókra tervezett bérköltség és járulékkiadások fedezetét nem biztosítja. 
Az Országgyűlés felhatalmazása alapján készült,  2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri támogatást igényelhető a 
központi költségvetésből. 
 
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet a támogatás igénylésének 
részletes szabályait tartalmazza. A létszámleépítés többletköltségeire támogatást lehet igényelni, 
többek között a jogszabály szerint járó végkielégítés és járulékának 50 %-ára. 
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A feladatátadás költségeinek csökkentése érdekében javasoljuk Képviselő-testületnek, hogy döntsön a 
4 fő létszámleépítéséről, és járuljon hozzá az egyszeri támogatásigénylés benyújtásához. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete közoktatási feladatok - egyházi fenntartó részére történő 
- átadása következtében a Békési Kistérségi Iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló 
2 fő takarítónő, 1 fő karbantartó és 1 fő pedagógus munkavállaló közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetését rendeli el 2012. augusztus 31. napjával. 

2. Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás következtésben a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

3. Békés város Képviselő-testülete a 4 fő létszámleépítésének többletköltségeire egyszeri 
költségvetési támogatást igényel a központi költségvetésből a 2/2012. (III.1.) BM rendelet 
alapján. 
 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2012. augusztus 22. 
   

 

 ……………………………     Izsó Gábor 
 Jogi ellenjegyző    polgármester 

 

 

 ……………………………  
 Pénzügyi ellenjegyző 

    

    


