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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Képviselő-testülete 2011. májusi ülésén a városban működő Karacs Teréz
tagiskola és a Jantyik utcai tagóvoda fenntartói jogát a Békési Református Egyházközségnek adta
át. Ugyanezen az ülésén a Képviselő-testület jóváhagyta, hogy Kamut község és Murony község az
iskoláját és az óvodáját az intézményfenntartó társulásból kivigye és a működtetését egy másik
fenntartó felügyeletére bízza.
Az átadás 2011. szeptember 1-től hatályos, a végrehajtáshoz szükséges előkészületek rendben
lezajlottak, az átadott létszámadatok alapján önkormányzatunknál a normatíva lemondások
megtörténtek.
A községek ütemterv szerinti fizetési kötelezettségeiket az intézmények felé teljesítették. A
feladat ellátását lezáró végső elszámolásokra, a visszaigazolt normatíva lemondások, a MÁK által
közölt bérterhelések, valamint a szolgáltatók számláinak beérkezését követően október elején kerül
sor.
Az érintett tagintézmények munkaügyi dokumentumainak átadása is megtörtént, így pontos
adat áll rendelkezésre annak megállapítására, hogy az intézmények létszámkerete hogyan módosul.
Az átadott intézményekben továbbfoglalkoztatott munkavállalók létszámával az iskola és az óvoda
engedélyezett létszám keretét csökkenteni - zárolni - szükséges, melyet a 2011. évi költségvetési
rendeleten is át kell vezetni.
A zárolásra javasolt engedélyezett létszámadatokat az alábbiakban mutatjuk be:
Létszámadat
2011.06.30-án
21/2011.(VIII.26.)
rendelet alapján

Zárolásra javasolt létszám
Murony

Kamut

Egyház

Zárolás
összesen

Zárolás miatt
módosított
létszámkeret

Kistérségi Iskola 275

13

6

43

62

213

Kistérségi
Óvoda

6

3

13

22

102

19

9

56

84

Összesen

124

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iskola Muronyi, Kamuti, illetve
Karacs Teréz tagintézménye más fenntartónak történő átadása miatt a Békési
Kistérségi Iskola létszámkeretét 62 fővel, a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik Utcai
Tagóvodájának más fenntartónak történő átadása miatt a Békési Kistérségi Óvoda
létszámkeretét 22 fővel csökkenti 2011. szeptember 1-i hatállyal.
2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát,
hogy a zárolást az érintett intézmények létszámkeretén vezesse át, és ennek
megfelelően gondoskodjon Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításának
előkészítéséről.
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Határidő:

1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2011. novemberi testületi ülés

Békés, 2011. szeptember 19.
Izsó Gábor
polgármester
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Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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