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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 29-én tartandó ülésére  

 
Tárgy: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett projekt további   

működtetéséhez szükséges döntés meghozatala 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 135/2012. (X.30.)Kt. számú határozatával döntött arról, 
hogy „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint 
Bors térségében” című projektet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól 
átveszi. A határozatot szükséges kiegészíteni azzal, hogy az átadás-átvétel 
2013.január 1-jei hatállyal történik. 
 
Intézkedést kell hozni továbbá arról, hogy az önkormányzatunk, mint vezető 
partner, 2013. január 1-től a szerkesztői irodát a pályázatban előírt feltétellel 
létrehozza és működteti. 
 
Biztosítani kell egy fő projektmenedzser foglalkoztatását, aki jelenleg a 
Kistérség munkaszervezetének közalkalmazott dolgozója. A projekt feladatai 
végzése mellett feladata a kistérségi tourinform iroda vezetése is. Éves 
bérköltsége 27 % járulékokkal együtt összesen: 4.145.000,-Ft.  
A társulás a 2012. november 21-ei ülésén törvényi változás miatt úgy döntött, 
hogy a kistérség munkaszervezetét jogutód nélkül megszünteti.  
A munkaszervezetnek mint költségvetési intézménynek a megszüntető 
okiratában intézkedni kellett a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról, vagy ennek 
hiányában intézkedni kell a közszolgálati jogviszonyuk végkielégítéssel történő 
megszüntetéséről.  
Minden település polgármesterének kellett nyilatkozni arról, hogy a 
munkaszervezet dolgozói tekintetében továbbfoglalkoztatási kötelezettséget 
tudnak-e biztosítani. 
 
Kérdésként merül fel esetünkben, hogy a szerkesztői iroda létrehozására és 
működtetésére vonatkozó projekt átvételével vállaljuk-e a projektmenedzser 
változatlan feltételű áthelyezését, ami azt jelenti, hogy változatlan feltétellel 
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meghatározatlan időre közalkalmazotti jogviszonyban vállalja az önkormányzat 
a továbbfoglalkoztatását.  
Az októberi testületi ülés előterjesztésében szerepelt, hogy a pályázatból a 
munkabér 2013. évi fedezete biztosított, de azt követően további pályázatokból 
kellene erre a forrást megteremteni, vagy amennyiben erre nem lesz lehetőség a 
kistérségi társulásnak kell fedezni, ha a tourinform iroda ellátását továbbra is 
fenntartják és a szerkesztői iroda székhelye Füzesgyarmaton lesz. Erről sem a 
Kistérség, sem az Önkormányzatunk nem döntött. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni 
és elfogadni: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2012. (X. 
30.) Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy „A határon átnyúló 
kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” című 
projektet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól 2013. január 1-jei 
hatállyal átveszi. 
 
A feladat ellátásához projektmenedzserként jelenleg a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Munkaszervezeténél, mint költségvetési szervnél 
foglalkoztatott egy fő közalkalmazott változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatását a Kjt. 25/A. § (8) bekezdése alapján biztosítja 2013. 
január 1-től. 
 
A kötelezettséget azzal a kikötéssel vállalja az önkormányzat, hogy 
amennyiben a pályázatban biztosított forrás a közalkalmazott 
foglalkoztatásához szükséges kiadásokat nem fedezi, azt a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás finanszírozza.  
 
Amennyiben erre a társulás határozatban nem vállal kötelezettséget 
meghatározatlan időre, az áthelyezést az önkormányzat csak a projekt 
megvalósulásáig, legfeljebb 2013. december 31-ig biztosítja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. november 30. és értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Füzesgyarmat, 2012. november 23. 

 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  
  polgármester        jegyző 


