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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
A Békési Kistérségi Iskola a következő tanév előkészítése során összeállította tantárgyfelosztását, 
ami alapján 3 fő pedagógus továbbfoglalkoztatását nem látja biztosítottnak. Amennyiben az iskola 
március 1-jével mond fel, a létszámcsökkentés az idei tanév veszélyeztetése nélkül novemberre 
záródik le. 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. 
melléklete alapján: 

„7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
Előirányzat: 5 400,0 millió forint  
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a 
többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményeikben biztosított 
feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 
2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2010. és 2011. 
években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.  
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését 
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható 
vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási 
határozaton kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. … 
Az előirányzat nyújt fedezetet  
- a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző 
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, 
továbbá  
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrására.” 

A létszámcsökkentési pályázat konkrét feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
rendeletben állapítja meg február 15-ig. A rendelet még nem jelent meg, de feltehetően annak 
ismeretében tud az iskola és az önkormányzat dönteni. 
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II. 
Békés város Képviselő-testülete 433/2009. (XII. 17.) határozatában önkormányzati szintű – 11 

álláshelyet érintő – létszámleépítésről döntött. A létszámleépítés a Polgármesteri Hivatal 
alkalmazásában álló 2 főmunkavállalót is érintett. A létszámleépítés többletköltségeinek 
elszámolási módját meghatározó 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2010. évben azonban csak a 
közoktatásban tette lehetővé a létszámleépítések többletköltségeinek pályázat útján történő 
megtérítését. A közigazgatási területen elindított 2 fő létszám leépítése miatti többletköltségekre az 
önkormányzat nem pályázhatott. Tekintettel arra, hogy a többletköltségek megtérítésének az egyik 
feltétele az álláshelyről való végleges lemondás volt, a 433/2009. (XII.17.) határozat alapján a 
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 2 fővel történő csökkentését rendelte el a 
Képviselő-testület, amely a 2010. évi költségvetési rendeletben átvezetésre került. 

A munkavállalók jogviszonya megszűnt, számukra az előírt járandóságok kifizetésre kerültek. 
Mivel központi forrás nem támogatta a jogviszonyok többletköltségeinek megszűnését, ezért nincs 
semmilyen jogszabályi kényszer az álláshelyek leépítésére. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, 
hogy a leépített 2 álláshellyel növelje meg a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát.  
 
III. 

A helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos lehetséges döntések egyike volt a 
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény adta lehetőségek alkalmazása. Békés város Képviselő-testülete 2007. óta több alkalommal 
hozott döntést a programba belépő személyek számáról. A programba belépett személyek bére és 
járuléka megtérítésre kerül a központi költségvetésből.  

A prémium évek programba történő belépés lehetősége 2010. december 31. napjával 
lezárult, és időközben a programba belépettek munkajogi és statisztikai állományi létszámának 
megítélése is megváltozott. A programba belépettek nem tartoznak a nyilvántartott munkajogi 
létszámokba, ennek megfelelően az engedélyezett létszámba sem. Ezért szükséges a jelenlegi 
önkormányzati engedélyezett létszámból e munkavállalói státuszok kiemelése, külön 
nyilvántartása, és a létszámkeret ennek megfelelő korrigálása 2011. évben, valamint a korrekció 
költségvetési rendeletben történő átvezetése. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

I. 
a)  Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iskolában 2011. évben 3 fő 

létszámcsökkentést rendel el. Az önkormányzat a létszámcsökkentés 
végrehajtásához a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel.  A pályázati önerőt az 
önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosítja. Békés város Képviselő-
testülete a létszámleépítéssel érintett három álláshelyet a Kistérségi Iskolában 
véglegesen megszünteti. 

b)  Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetőség. 
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II.  Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a 433/2009. (XII. 17.) 
határozatával 2 fő jogviszonyának megszűnését rendelte el, azonban az álláshelyek 
leépítését a többletköltségekre igénybe vehető pályázati támogatás hiányában nem 
tartja indokoltnak. Elrendeli a 2 f ő státusz visszahelyezését a Polgármesteri Hivatal 
engedélyezett létszámkeretébe.  

III. Békés Város Képviselő-testülete 

 a) elrendeli a prémium évek programmal kapcsolatos státuszok felülvizsgálatát, 
azoknak az engedélyezett létszámkeretből történő kiemelését és külön kimutatását.  

 b) felkéri polgármesterét, hogy gondoskodjon a II. és III. pontban érintett 
engedélyezett létszámoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről, melyet 
a Képviselő-testület márciusi ülésére kell beterjeszteni. 

Határid ő: I. folyamatos 

II. III. 2011. márciusi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2011. február 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 


