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Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
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Nyilvános ülés  
 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. szeptember 30-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.) és a 343/2008. (VIII. 28.) 
határozatával álláshelyeket létesített. A fenti határozat meghozatalát a Békés, Murony, Kamut és 
Tarhos települések közötti Békési Kistérségi Intézményfenntartó társulás létrejötte indokolta.  

A társulási megállapodások aláírását követıen a részletes egyeztetı tárgyalások során már 
körvonalazódott, hogy a kamuti és a muronyi tagiskolában foglalkoztatott 1 fı tanítónı további 
alkalmazása a 2008/2009. évi tantárgyfelosztásában mutatkozó túlóra igény mértékétıl függ. A 
nevezett pedagógus esetében ezért nem láttuk célszerőnek a felmentés megindítását mindaddig, 
amíg az új tanévre vonatkozó tantárgy felosztás nem ismeretes. 

A testület szeptemberi ülése elé kívántuk vinni az 1 fı pedagógus létszám ügyét, ugyanis a 
Kamuttal kötött iskolai pénzügyi megállapodás, és a 343/2008. (VIII. 28.) határozattal megállapított 
létszámkeret ezt a létszámot nem tartalmazta. A Kistérségi Iskola muronyi és kamuti 
tagintézményének tantárgyfelosztása ismeretében a felmerült túlóra részleges kiváltása érdekében 
azonban lehetıség mutatkozik a létszám keret 1 fıvel történı emelésére. 

A muronyi tagintézménynél felmerülı túlórák száma:    8 óra /hét 

A kamuti tagintézménynél felmerülı túlórák száma:            22,5 óra/hét 

Túlóra részleges kiváltása fıállású munkavállaló alkalmazásával: 

• Kamuti tagintézménynél  13,5 óra /hét   napközis feladatra 

• Muronyi tagintézménynél      8 óra/hét   rajz és technika óra 

• Állandó helyettesítésre    1,5 óra/hét     

Összesen :   23 óra/hét 
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A kamuti pedagógusok óradíjával számolva a kiváltott túlóra összege havonta:  173 EFt. 

A tovább alkalmazni kívánt pedagógus havi illetménye:     144 EFt. 

Az elızıek azt jelentik, hogy jelen esetben az alkalmazni kívánt 1 fı létszám bére megtakarítást 
jelent a feladat túlórában történı ellátásával szemben. A tervezett létszámbıvítéssel kapcsolatban a 
Kistérségi iskolának támogatásigénye nem merül fel. 

A helyi szervezési intézkedésekkel összefüggésben a Magyar Államkincstárhoz benyújtott 
pályázatokhoz szükséges pontosan dokumentálni a testületnek az önkormányzati létszámot érintı 
döntéseit. Javasoljuk a Képviselı-testületnek a Kistérségi Iskola létszámának 1 fı pedagógus 
létszámmal történı bıvítését. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Kistérségi Iskola engedélyezett létszámkeretét 1 fı 
pedagógus létszámmal, 293 fıre emeli a 2008/2009-es tanév tantárgyfelosztásában, a 
mutatkozó túlóra igény részbeni kiváltására 2008. július 1-tıl 2009. július 31-ig terjedı 
idıszakra. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2008. szeptember 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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


