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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásakor 
határozatot hozott arról {25/2009.(II. 12.) 4. pont}, hogy a képviselı-testület márciusi ülésére az 
önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetére vonatkozó döntéseket elı kell készíteni. 

A feladatellátással összefüggésben megvizsgáltuk intézményeink és a Polgármesteri 
Hivatal létszámhelyzetét, és a következık szerint tájékoztatjuk a Képviselı-testületet. 

I. Békési Kistérségi Iskola: 

Az intézmény elkészítette a 2009/2010. évre vonatkozó munkaerı-gazdálkodási tervét, és a 
tanévhez kapcsolódó tervezett tantárgyfelosztást. Az intézményben 2009. szeptember 1-tıl a 
tanulócsoportok száma eggyel csökken, így ettıl az idıponttól két fı pedagógus feladata 
megszőnik. A pedagógusok további foglalkoztatására önkormányzati intézményekben a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján nincs lehetıség, 
ezért számukra felajánlható a prémium évek programba való belépés lehetısége. A 
feladatcsökkenéssel érintett pedagógusok életkoruk és közalkalmazotti jogviszonyuk alapján 
megfelelnek a prémium évekrıl és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvény elıírásainak.  

Javasoljuk a képviselı-testületnek, hogy döntsön két fı pedagógus prémium évek programba 
történı belépésérıl 2009. szeptember 1-i hatállyal a Kistérségi Iskolában.  

II. Békési Kistérségi Óvoda: 

Békés Város Képviselı-testülete a 238/2008. (V. 29.) határozatával közoktatási társulásokkal 
összefüggésben hozott döntéseket. A határozat 6. sz. pontjában a Békési Kistérségi Óvoda 
létszámkeretét 2 fı gyógypedagógussal növelte, melybıl 1 álláshely nem került betöltésre. Ennek 
oka az, hogy az elızetes szakmai felmérések ellenére a társulási feladatok végrehajtásakor 
megállapítható volt, hogy létszámbıvülésbıl csak egy fı létszámnövekedés indokolt szakmai 
területen. A megnövekedett gazdálkodási feladatok ellátása azonban a meglévı létszám mellé 
újabb 1 fı létszámbıvülést igényelne.   

Javasoljuk a testületnek a Kistérségi Óvoda 128 fıs létszám keretén belül az átcsoportosítás 
jóváhagyását 2009. április 1-tıl olyan módon, hogy a szakmai létszám 1 fıvel csökkenjen, a 
gazdálkodási feladatokat ellátó létszámkeret pedig 1 fıvel növekedjen. A Kistérségi Óvodánál a 
létszám átcsoportosítás finanszírozási többletigénnyel nem jár.  

 

Kérem a határozati javaslatok elfogadását 
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Határozati javaslat: 

 

1. Békés Város Önkormányzata támogatja a Békési Kistérségi Iskolával 
közalkalmazotti jogviszonyban álló 2 fı munkavállalónak a prémium évek 
programba történı belépését 2009. szeptember 1. napjával. A felmerülı személyi 
juttatás és munkáltatói járulék kiadásaira költségvetési támogatást igényel.  

Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél – a feladatok változásából 
adódó átszervezés következtében – a munkavállalók további foglalkoztatására nincs 
lehetıség.  

Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy a programba történı belépést megelızı 
hónapban meglévı havi átlagos statisztikai állományi létszámát a programba történı 
belépéstıl számított 18 hónapig nem emeli. 

2. Békés Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Óvoda 128 fıs 
engedélyezett létszámkeretén belül 1 fı szakmai létszám átcsoportosítását a 
gazdálkodási feladatokat ellátó létszámhoz 2009. április 1-tıl. 

 

 

Határid ı:       értelem szerint 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

  Váczi Julianna osztályvezetı 
 
 

Békés, 2009. március 16. 
Izsó Gábor  

polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 
 
.....................................  

Pénzügyi ellenjegyzı 


