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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata 325/2012. (X.26.) sz. határozatával módosította a Reményhír 

Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodását, illetve 326/2012. (X.26.) sz. 

határozatával rendelkezett ennek végrehajtásáról sportiskolai oktatás folyamatossága érdekében. A döntés 

értelmében 2012. december 1-jétől a sportiskola 6. és 7. osztályban továbbra is a Reményhír Intézmény 

pedagógusai tanítanak, velük azonban a Békési Kistérségi Iskola létesít teljes munkaidős, részmunkaidős vagy 

óraadói közalkalmazotti jogviszonyt.  

A végrehajtás úgy valósulhat meg, ha a Békési Kistérségi Iskola 1 főt átvesz, 4 fővel részmunkaidős 

közalkalmazotti szerződést köt, a heti 1-2 órában tanítókkal pedig óraadói jogviszonyt létesít. Aki a Békési 

Kistérségi Iskolával részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyt létesít, annak meglévő munkaszerződését a 

Reményhír Intézmény is részmunkaidősre csökkenti. E pedagógusok tisztában vannak azzal, hogy a kifutó 

sportiskolai osztályok megszűnése esetén közalkalmazotti jogviszonyuk nagy eséllyel megszűnik. Mivel a 

pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya 2012. szeptember 1-től megszakadt, új munkavállalóknak 

számítanak, akiknek felmondás esetén nem jár az éveik száma szerinti végkielégítés és felmentési idő. Mindez 

rendkívül hátrányosan érinti őket, ezért kérésük, hogy Békés Város Önkormányzata a sportiskolában 2012. 

szeptember-november között munkaviszony keretében végzett tanítást ismerje el jogfolytonos közalkalmazotti 

jogviszonyként, s felmentés esetén juttatásaikat eszerint állapítsa meg. 

A dolgozók kérése méltánylandó, hiszen folyamatos munkavégzés mellett önhibájukon kívül változott fél év 

alatt kétszer is munkajogi státuszuk. A kötelezettségvállalás attól válik nehezen végrehajthatóvá, hogy 

munkáltatójuk 2013. január 1-től nem a Békési Kistérségi Iskola (és rajta keresztül az önkormányzat) lesz, 

hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  A felmentés anyagi különbözetének kompenzálására 

aktualitása idején kell megtalálni a megfelelő technikát.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy dolgozók kérésének megfelelően döntsön. 

   

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal 2012. december 1-jén a 

sportiskolai 6-7. osztályban részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyt létesítő pedagógusok 

munkaviszonyát folyamatos közalkalmazotti jogviszonynak ismeri el, mivel az érintett két osztályban a 

pedagógiai tevékenységet folyamatosan végzik.  2015. június 31-ig történő felmentésük esetén a 

közalkalmazotti jogviszony alapján ténylegesen kifizetett juttatások és a folyamatos közalkalmazotti 

jogviszony esetén járó juttatások különbözetét az önkormányzat kompenzálja a dolgozóknak. 
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