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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése, végrehajtása során a pénzügyi 
egyensúly biztosítása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a célszerőségi, hatékonysági és 
takarékossági szempontokra. Ennek érdekében szükséges az önkormányzat valamennyi 
intézményében a feladatváltozások évenkénti áttekintése és az alkalmazotti létszám feladatokhoz 
történı igazítása.  

A 2010. évi feladatok áttekintése során a feladatellátás racionálisabb megszervezésével 
kapcsolatban az intézményeknél számolni kell a feladatcsökkenés miatt a közalkalmazotti és 
közszolgálati létszám csökkenésével is úgy, hogy az álláshelyek csökkenése mellett a feladatellátás 
zavartalanul biztosítható legyen.  

Az önkormányzati terhek csökkentése érdekében az Önkormányzati Miniszter pályázatot ír ki 
minden év februárjában az álláshely megszüntetések következtében fellépı többletkiadások 
átvállalására. Békés Város Önkormányzata a korábbi években is nyújtott be pályázatot e célból. 

Az ÖM pályázati kiírása még nem jelent meg, azonban ismeretes, hogy a központi költségvetés 
ismételten egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és többcélú kistérségi 
társulásoknak feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált 
foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó önkormányzati szintő álláshely megszüntetésével 
együtt járó – létszámcsökkentést eredményezı döntéseik miatt – pénzügyi kötelezettségeik 
teljesítéséhez. 

Ahhoz, hogy a létszámcsökkentés a 2010. naptári évben bérmegtakarítást is eredményezzen, az 
érintett dolgozókkal kapcsolatos felmentési intézkedést már célszerő megkezdeni, a hosszú 
felmentési idı miatt. Az intézményi létszámkeretek meghatározása a Képviselı-testület át nem 
ruházható hatásköre, ezért célszerő még 2009. évben a döntés meghozatala, azért, hogy az 
intézmények a létszámcsökkentési feladatokat a 2010. évi költségvetés elfogadása elıtt 
megkezdhessék. 
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Ezek alapján az alábbi költségvetési szerveknél javasoljuk az álláshelyek megszüntetését, mivel az 
érintett munkavállalók foglalkoztatására, továbbfoglalkoztatására nincs lehetıség: 

1.) Polgármesteri Hivatal     

     2009 januárjától a mezıgazdasági feladatokkal összefüggıen az eb nyilvántartási feladat az 
állatorvos hatáskörébe került, továbbá a járlat (marhalevél) kiadásával, kezelésével kapcsolatos 
feladatok csökkenése, továbbá a jegyzıi hatáskörbe tartozó mezıgazdasági feladatok helyi szintő 
csökkenése is indokolja a feladatok koncentrálását, valamint munkakörök összevonását, így 1 
köztisztviselıi álláshely felmentéssel megszüntethetı. A mezıgazdasági feladatok elvégzése 
belsı átcsoportosítással megoldható, ezzel a feladat nem marad ellátatlan. Az álláshely 
megszüntetésére 2010 év közben kerülhet sor. 

2.) Önkormányzati mezei ırszolgálat 

     Békés városban a mezei ırszolgálatot jelenleg 3 fı látja el (bel- és külterület). A külterületen 
ellátott mezei ırszolgálat 2010. január 1. napjától megszüntetésre kerül, ezért a feladat csökkenés 
miatt indokolt a mezei ırszolgálatot ellátó létszám csökkentése is. Tekintettel arra, hogy a mezei 
ırszolgálat tevékenységi körébıl a külterület mezei ırszolgálata kikerül, ezáltal l közalkalmazotti 
álláshely megszüntethetı. Az álláshely megszüntetésére a felmentésre irányuló intézkedés 2010. 
januárban történhet meg. 

3.) Békési Kistérségi Iskola 

     Az iskola 2010 szeptemberétıl 3 osztállyal kevesebbet indít, mint ebben a tanévben. Ez a 
feladatcsökkenés 6 fı pedagógus álláshelyet érint. A közoktatási törvény értelmében az 
intézményben egy könyvtáros alkalmazása kötelezı, jelenleg két státusz van. A kötelezı nyitva 
tartás osztott munkakörben más módon is megoldható mindhárom tagiskolában, így az egyik státusz 
megszüntetését javasoljuk. A pedagógusok munkaviszonya (munkavégzéssel nem járó felmentési 
ideje, Prémiumévek program kezdete) a jelenlegi tanév és az éves szabadságok kiadása után 
szüntethetı meg. 

     A munkaviszony-megszüntetések az iskola esetében akkor jogszerőek, ha a határozati javaslat 3. 
pontjában szereplı nyilatkozatot az intézményfenntartó társulás minden tagja meghozta. Az 
intézményfenntartó társulás tagtelepüléseivel december 7-én folytatott megbeszélés alapján 
lehetséges, hogy a községi tagiskolában további létszámcsökkentésekre kerül sor, melyeket a 
költségvetés elfogadása elıtt tisztázni kell. 

4.) Békés Városi Könyvtár    

     A könyvtár kötelezı feladatait a munka átszervezésével 1 fı létszámcsökkentéssel is meg tudja 
oldani. 1 fı könyvtáros Prémiumévek programban történı részvételével a foglalkoztatási 
jogviszony  átalakítása 2010 március 1-tıl  lehetséges. 

5.) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum    

     A regionális múzeum mőködési engedélyének megtartásához 2 fı szakmuzeológus alkalmazása 
kötelezı, az intézmény jelenleg 3 szakalkalmazottal mőködik. A kötelezı feladatok a törvényi 
létszámmal is elláthatók, ezért 1 fı létszámcsökkentésre teszünk javaslatot. Egy fı szakalkalmazott 
2010 decemberében éri el az elırehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságot. 

Határozati javaslat: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati költségvetési 

szervénél, intézményénél 2010. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezésébıl adódó, önkormányzati szintő álláshely megszüntetésével együtt járó 
– létszámcsökkentési pályázat benyújtásához utasítja a költségvetési szervek és 
intézmények vezetıit, mint munkáltatói jogkör gyakorlóit az alábbi ál láshelyek 
megszüntetésének végrehajtására: 
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Polgármesteri Hivatal    l fı köztisztviselıi álláshely 

Önkormányzat mezei ırszolgálat    1 fı közalkalmazotti álláshely 

Békési Kistérségi Iskola    6 fı pedagógus,  

1 fı  könyvtáros álláshely 

Békés Városi Könyvtár                              1 fı könyvtáros álláshely 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1 fı szakalkalmazott álláshely 

 

Békés város Önkormányzata a létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatosan egyszeri költségvetési 
támogatást nyújt be 2010. I. negyedévben az Önkormányzati Miniszter pályázati 
kiírása alapján. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 
2010. évi költségvetési rendeletben az engedélyezett létszámváltozások – a 
létszámcsökkentésekre tekintettel – az 1.) pontban foglalt döntés szerint kerüljenek 
figyelembe vételre. 

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervénél a létszámcsökkentéssel 
érintett mezei ırszolgálat álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött szolgálati ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – (tovább-) 
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres 
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség. 

 

Határid ı: intézkedés megkezdésére, illetve értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. december 7. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

.....................................  
     Pénzügyi ellenjegyzı 
 


