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Előterjesztés 
 

a Képviselő-testület 2012. október 30-ai ülésére  
 

Tárgy: A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 2013. január 1-jétől az óvodák kivételével a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
előírásai szerint, állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények.  
Az állami fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, az új feladatmegosztás a jogalkotók 
szerint igazságosabb, kiszámíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb 
biztonságot nyújt a gyermekeknek és a pedagógusoknak is.  
A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ végzi.  A területi szervezeti egységek a tankerületek és a 
megyeközponti tankerületek lesznek (országosan összesen 198), ezek vezetői pedig a 
tankerületi igazgatók. Az alapfeladatok ellátását szolgáló vagyon működtetője továbbra is az 
önkormányzat marad. Az önkormányzatok tulajdonosai maradnak a közneveléshez 
kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonnak és finanszírozzák a vagyon működtetéséhez kötődő 
munkavállalók, alkalmazottak bérét és juttatásait.  
 
A közös igazgatású intézmény, mint költségvetési szerv vagyon működtetéséhez kötődő 
közfeladatait változatlan tartalommal a jövő évben  létrehozásra kerülő Városgazdálkodási 
KFT veszi át. 
 
A  gazdasági társaság megalapításának és az intézményben dolgozó technikai  
foglalkoztatottak munkajogi vonatkozásai:  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. 
§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a munkáltató személye azért változik meg, mert az 
alapító a költségvetési szervezet útján ellátott közfeladatot – az alapító közvetett vagy 
közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló – gazdasági társaság utódszervezet részére 
adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a közalkalmazotti 
jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik és a megszűnést követő nappal az új 
munkáltatóval munkaviszony létesül. 
 
A Kjt. 25/A. § (2)-(6) bekezdése szabályozza a fenti esetben szükséges intézkedéseket. 
Eszerint az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal 
korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás 
időpontjáról, okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális 
következményeiről, továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal 
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konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A 
konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, az esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó eszközökre. 
 
A feladat átadás oka: törvényi előírás, időpont : 2013. január 1., jogi változás: a dolgozó 
közalkalmazotti jogviszonya változatlan feltétellel átalakul Munkatörvénykönyv szerinti 
alkalmazotti jogviszonnyá változatlanul meghatározatlan időre, változatlan bérrel, előírjuk az 
Kjt szerinti előmeneteli rendszer szerinti béremelést és a kafetéria biztosítását. 
A fenti tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban 
tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott 
foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további 
foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatnak 
meg kell felelnie a Kjt. 25/B. §-ban meghatározott szabályoknak, melyek a következőek. 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony esetén az átvevő munkáltatónál határozatlan 
időtartamú jogviszonyt kell értesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az 
átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál 
létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. Az átvételt követően létesített 
munkaviszonyban a közalkalmazott munkabére nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az 
átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés 
alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti 
illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését 
követően már nem áll fenn. 
Abban az esetben, ha a közalkalmazott a törvényben előírt határidőn belül nem nyilatkozik, 
akkor úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához. 
Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul 
hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a 
közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a Kjt. 
37. § (2) és (4)-(6) bekezdés alkalmazásával megállapított 50 %-os mértékű végkielégítést 
megfizetni. 
Ha az átadást megelőzően a Kjt. szerint meghatározott időpontban az átvevő munkáltató 
megalapítására még nem került sor, az átvevő munkáltató számára a tájékoztatási 
kötelezettség az átvevő munkáltató alapítóját, jelen esetben Füzesgyarmat Város 
Önkormányzati Képviselő-testületét terheli.  
Az intézményben dolgozó technikai feladatokat (karbantartó, takarító) ellátó 
közalkalmazottak létszáma 10 fő, akiknek a változatlan feltételű továbbfoglalkoztatását 
biztosítani kell. 
Intézkedni kell a feladat ellátáshoz szükséges eszközök és források leltározásáról, a 
vagyonátadás lebonyolítására felelős személyt kell kijelölni. 
Az oktató- nevelőmunkát végző pedagógusok és kisegítő iskolatitkár feladatot ellátó 
közalkalmazottak változatlan feltételű továbbfoglalkoztatásáról a törvény alapján a tankerület 
fog majd eljárni, de erre vonatkozó intézkedések még nem történtek. 
Az intézkedéseket igyekszünk úgy szervezni, hogy munka nélkül nem maradjon senki 
 
Városunk közoktatási intézménye jelenleg ellátja az általános iskolai és az óvodai közoktatási 
feladatokat. 2013. január 1-től az iskolai közoktatási feladatok állami fenntartásba kerülése 
miatt az intézmény feladataként csak az óvodai köznevelési feladat marad.  
Az intézmény alapító okiratát a törvényi változás miatt módosítani kell. Az iskolai oktatási 
feladatokat és az ellátást szolgáló vagyont ki kell venni. Marad az óvodai köznevelés és a 
feladatellátást szolgáló vagyon, a Széchenyi utcai központi óvoda, mely az intézmény 
székhelye is lesz, valamint a Klapka utcai telephely.  
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Eldöntendő kérdésként merül fel, hogy az intézmény önállóan működő, önálló gazdálkodású 
intézményként működjön tovább, vagy a gazdálkodását vigyük be az önkormányzathoz, mivel 
az intézményi épületek 2013. január 1-től történő üzemeltetését a létrehozandó 
városgazdálkodási kft-nek tervezzük átadni.  
Gazdasági okokból nem javasoljuk az önálló gazdálkodási intézménykénti működtetést. Tehát 
indokolt az intézmény gazdálkodási jogkörének megváltoztatása. 
Az intézmény további fenntartásának szükségességét azonban tényként kezelhetjük.  
Az intézmény nevét is (Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) módosítani kell, mivel kikerülnek az 
általános és alapfokú művészeti iskolai, pedagógiai  szakszolgálati feladatok. 
Az óvoda eddigi programjai a Lurkófalva nevet viselik és javasoljuk, hogy az intézmény 
nevét is ennek megfelelően módosítsa a képviselő-testület:  
 

„Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat”. 
 
Az intézmény jelenlegi vezetője az iskolai közoktatás aktív dolgozója is, ezért 2013. január 1-
től az ő munkáltatója az állami fenntartású intézmény lesz, tehát a megváltozott jogállású 
intézményünk vezető nélkül marad.  
Így az óvodai intézmény vezetői állására majd pályázatot kell kiírni.  
Mivel most tanév közben vagyunk és a jogszabályi környezetek még nem teljesen 
tisztázottak, jelenleg még nincs a végrehajtási feladatokra korányrendelet hatályban 2013. 
január 1-től működő új közoktatási intézményekre vonatkozóan.  
A pályázat kiírásáról tehát 2013. márciusában célszerű döntést hozni. Amíg a pályázat 
elbírálása nem történik meg a fenntartó (legfeljebb egy évre, mely tanév végéig tarthat, így 
2013. augusztus 31-ig) az intézmény dolgozói közül választott szakembernek megbízást adhat 
vezetői feladatok ellátására.  
 
Határozati javaslat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületet a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményének alapító okirat módosítását határozza el 2013. január 1-től a törvényi 
változások és az ebből adódó átszervezés miatt.  
Megváltozik az intézmény feladata: 

- Ki kell venni az általános iskolai és alapfokú művészeti oktatást, az 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot. 

A jogállás meghatározásánál kikerül a közös igazgatás. 
Az intézményegységek közül ki kell venni: 

- Általános iskola 
- Alapfokú Művészetoktatási Egység, 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 
 

Törölni kell minden iskolai oktatáshoz kapcsolódó előírást, vagyont, telephelyet. 
Az általános iskolai oktató nevelőmunkát végző közalkalmazottak változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatásáról a törvényi előírások szerint kell intézkedni. 
Az intézményi vagyon működtetési feladatait a városgazdálkodási kft. részére adja át a 
közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan feltételű továbbfoglalkoztatási 
kötelezettségével. Az érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 
25/A. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
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Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 
foglalkoztatotti létszámot meg kell határozni.  
 
Az intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. sz. 
Telephely: 5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 
Az intézmény nevét: „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat” névre változtatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a következő novemberi testületi ülésre a határozatban 
foglaltak szerinti az alapító okirat módosítását terjessze elő. Tegyen javaslatot az 
intézményvezető megbízására. 
 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérjük, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni. 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. október 19. 
 
 
 
 
        Bere Károly  
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


