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bizottság: 
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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 

Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 13. § (3) 
bekezdés e) pontja a felügyeleti szerv – önkormányzat esetében a képviselı-testület – kizárólagos 
hatáskörébe helyezi a költségvetési létszámkeret megállapítását és annak módosítását. 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. évben a 238/2008. (V. 29.) számú határozatával 
álláshelyeket létesített. A fenti határozat meghozatalát a Békés, Murony, Kamut és Tarhos 
települések közötti Békési Kistérségi Intézményfenntartó társulás létrejötte indokolta az így 
megnövekedett gazdálkodási és a gyógypedagógiai feladatok miatt.  

A társulási megállapodás végrehajtása érdekében minden tagintézményre és minden feladatra 
pénzügyi megállapodásokat kötöttek az önkormányzatok (3 db óvodai és 2 db iskolai). A pénzügyi 
megállapodásokban kidolgozott részköltségvetések tartalmazzák azt a szakmai és technikai 
létszámot, melyek a községi önkormányzatok közigazgatási területén mőködı tagintézmények 
mőködéséhez szükségesek, ugyanakkor munkajogilag átvételre kerültek a Kistérségi Iskolához és a 
Kistérségi Óvodához. Az átvett létszám miatt felmerült kiadásokra, mint pl. a  személyi juttatások 
és munkaadókat terhelı járulékok, a feladathoz kapcsolódó alap, kiegészítı és kistérségi 
normatívák, valamint a községi önkormányzatok hozzájárulása biztosítja a fedezetet. 

A helyi szervezési intézkedésekkel összefüggésben a Magyar Államkincstárhoz benyújtott 
pályázatokhoz szükséges pontosan dokumentálni a testületnek az önkormányzati létszámot érintı 
döntéseit. A pénzügyi megállapodásokban a feladatnövekedés miatt rögzítésre került 
létszámnövekedést Békés Város Képviselı-testületének ezért jóvá kell hagynia. 

 

2008. július 1-tıl a Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda engedélyezett létszám kerete a 
következı táblázat szerint alakul. 
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KT hat./megállapodás Hatálya Létszám jellege Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 

 2008.06.30.  264 111 

238/2008. (V.29.)  2008.07.01. Gazdasági dolg. 1  

238/2008. (V.29.) 2008.07.01. Gazdasági dolg. (0,5 
fı) 

 A váltás 
részmunkaidısbıl 
teljesbe történik, a 
létszám változatlan 

marad 

238/2008. (V.29.) 2008.08.21. gyógypedagógus  2 

Létszámkeret a 238/2008. 
(V. 29.) határozat után 

  265 113 

Pénzügyi megállapodás 
Muronnyal (iskolai) 

2008.07.01. Szakmai+technikai 17  

Pénzügyi megállapodás 
Muronnyal (óvodai) 

2008.07.01. Szakmai+technikai  7 

Pénzügyi megállapodás 
Kamuttal (iskolai) 

2008.07.01. Szakmai+technikai 10  

Pénzügyi megállapodás 
Kamuttal (óvodai) 

2008.07.01. Szakmai+technikai  5 

Pénzügyi megállapodás 
Tarhossal (óvodai) 

2008.07.01. Szakmai+technikai  3 

Záró létszám 2008. 08. 21.   292 128 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a 238/2008. (V. 29.) határozat 1. pontja alapján létrejött 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatnövekedése miatt a Kistérségi Iskola 
engedélyezett létszámkeretét 27 fıvel, 292 fıre, a Kistérségi Óvoda létszámkeretét 15 fıvel, 
128 fıre emeli. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2008. augusztus 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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


