Iktató szám: 306/2012.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

Tárgy:

Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő döntések
meghozatalára és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről

Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

dr. Szabó József Zoltán

Előzetesen tárgyalja:

HÜB 2012. december 05-ei ülésén
PEB 2012. december 05-ei ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat
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X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 01-étől hatályos 74. § (4)
bekezdése alapján az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése céljából 447/2012 (XI.08) - 448/2012 (XI.08)
számú határozataiban döntött a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ
(továbbiakban Üzemeltetési Központ) létrehozásáról.
A döntést megalapozó előterjesztésben foglaltak szerint az Üzemeltetési Központnál a
működtetési feladatokat ugyanazon személyek fogják ellátni, mint eddig, változatlanul
közalkalmazotti jogviszonyban, korábbi jogviszonyuk folytonossága mellett.
A Képviselő-testület az Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámát 2013. január 01-étől
226 főben határozta meg, a működtetési feladatokat ellátó személyekre vonatkozóan az
intézményektől bekért adatok alapján.
Az Üzemeltetési Központ december 01-étől megbízott vezetője és kollégái polgármester úr
felhatalmazása alapján az igazgatókkal felvették a kapcsolatot és az intézményeket
körbejárták. Annak érdekében, hogy a korábbiakhoz képest még pontosabb adatain legyenek
az érintettek munkaköreiről és illetményéről újabb adatszolgáltatást kértünk be az
intézményektől, melyben már csak 169 státusz szerepelt. A nagy eltérés oka, hogy többen már
időközben elhelyezkedtek, jogviszonyuk lejárt, illetve az erre vonatkozó, időközben
elfogadott törvénytervezet alapján már a KIK-hez tartoznak.
Az Üzemeltetési Központ vezetője minden intézményben összdolgozói értekezlet keretében
előzetesen tájékoztatta az érintetteket a Központnál felajánlott munkakörükről és
illetményükről, illetve ezzel egyidejűleg felmérték, hogy áthelyezésükhöz hozzájárulnának-e.
Az érintettek személyes tájékoztatása az alábbi időpontokban történt:
2012. november 27.
8 óra
10 óra
12 óra
14 óra

Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn.
Kosztolányi D. Ált. Iskola
József Attila Alapf. Műv .és Ált. Iskola
Molnár Ferenc Ált. Iskola

2012. november 28.
8 óra
9 óra
10 óra
1130 óra
13 óra
1330 óra

Kőrösi Cs. S. Kéttannyelvű Ált. Iskola
Telepy Károly Testn. Sz. 12 évf. Iskola
Ferencvárosi Pedagógiai Szak-és Szakmai Szolg. Kp.
Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola és Gimn.
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Műv. okt. Int.
Ferencvárosi Komplex Óvoda és Ált. Iskola

2012. november 29.
8 óra
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola
½ 11
Leövey Klára Gimnázium és SZKI

Az érintettek nyilatkozatainak összegyűjtése és összesítése alapján általánosságban
megállapítható, hogy az áthelyezés/továbbfoglalkoztatás lehetősége illetve ténye kedvező
fogadtatásra talált a működtetést végző közalkalmazottak körében. Az áthelyezést a 173 (169
státusz + 1 GYES-en lévő személy,3 egyéb távollét) megkérdezett személyből csupán 1 nem
vállalta volna, négyen pedig (GYES-en, ill. 3 fő egyéb ok miatt távollévő) még nem
nyilatkoztak.
Az Országgyűlés a 2012. november 26-án tartott zárószavazáson elfogadta a T/8888 számú
törvényjavaslatot, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről. Az elfogadott törvény (továbbiakban: Törvény) az
előterjesztés kiküldésekor még aláírás alatt van.
A Törvény 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„6. § (5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, az
intézmény működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az intézményt
működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott
költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni.”
A Törvény 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„7. § (5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől települési önkormányzat működteti, az
intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012.
december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően foglalkoztatható
tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka törvénykönyvéről szóló2012.
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint kerülhet sor.”
Fenti rendelkezésekkel összefüggésben tisztázandó kérdés, hogy a technikai dolgozókkal
kapcsolatos munkáltatói jogok a működtetésre vonatkozó jogok körébe tartoznak-e,
valamint hogy a továbbfoglalkoztatás a munkáltatói jogutódlás függvényében igényel-e
külön intézkedéseket.
A Törvény, a Kjt, és az Mt. irányadó rendelkezései alapján megállapítható, hogy az
Önkormányzatunk által a működetési feladatokra létrehozott Üzemeltetési Központ a
működtetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja az oktatási
intézményeknek. A működtetéssel kapcsolatos jogok körébe a Központhoz hasonlóan a
működtetést végző személyekkel kapcsolatos munkáltatói jogok is beleértendőek, így a
működtetést végző személyek munkáltatói jogait jogutódként az Üzemeltetési Központ fogja
gyakorolni. Előbbiekkel összefüggésben Önkormányzatunknak azonban konkrét döntést kell
hoznia arról, hogy minden működtetés területén érintett dolgozót tovább foglalkoztat-e.
A munkáltatói jogutódlás, illetve a továbbfoglalkoztatás előnye, hogy nem teszi
szükségessé külön 3 oldalú megállapodások (áthelyezés) megkötését, valamint humánusabb
és költséghatékonyabb is.
A Központot alapvetően az oktatási intézmények működtetésére hoztuk létre, azonban a
táborok működése szorosan kapcsolódik az oktatási intézmények szakmai munkájához, így
ezt a feladatot is célszerűnek látom a Központra bízni a Polgármesteri Hivatal Szervezési

Irodája helyett. Előbbiek alapján javaslom, hogy módosítsuk 2013. január 01-étől az alapító
okiratát, és a telephelyek felsorolását egészítsük ki a Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő táborokkal.
A Képviselő-testület 2013. január 01-étől 226 főben határozta meg az Üzemeltetési Központ
létszámkeretét, az előzetesen bekért adatok alapján. Az újabb felmérés adatai, a Központ
irányítási feladatainak ellátása, és a táborokkal kapcsolatos feladatok figyelembe vételével a
létszámot 202 főben javaslom meghatározni. Ebben a létszámkeretben 14 olyan státusz is
szerepel, mely a későbbiekben a hatékonyabb feladatellátást, illetve az eddig megbízási
szerződéssel ellátott feladatok közalkalmazottakkal történő ellátását biztosítaná. Utóbbiak
természetesen csak akkor valósulnának meg, amennyiben ez hatékonyabb és takarékosabb. A
végleges SZMSZ-ben szükségesség esetén természetesen már ezek a státuszok is felosztásra
kerülnek a szervezeti egységek között.
Az intézményvezető elkészítette az SZMSZ-t megalapozó szervezeti ábra tervezetét (1.
számú melléklet), melynek megfelelően kerülne kialakításra a szervezeti felépítés. Előbbi
szervezeti struktúrának megfelelően, és a fentebb említett 14 státusszal kiegészítve kerülne
január 01-ig kidolgozásra a végleges SZMSZ, melynek jóváhagyására a 28/2011 (X.11.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I. o) pontja alapján a Humán Ügyek Bizottsága
jogosult.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási intézmények
működtetésének zökkenőmentes ellátása érdekében az előterjesztést megtárgyalni, és a
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. december 03.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. minden a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási
intézményben
működtetési
munkakörben
foglalkoztatott
közalkalmazottat
továbbfoglalkoztat 2013. január 01-étől a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési
Központnál.
2. felkéri a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetőjét, hogy a munkáltatói
jogutódlásról az irányadó jogszabályok előírásai szerint az érintetteket tájékoztassa.
3. a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ létszámkeretét 2013. január 01-étől
202 főben állapítja meg.
4. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére intézmény működtetési
feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az alábbi ingatlanok használatának jogát
biztosítja:
8044 Kincsesbánya, Rákhely külterület 03041 hrsz.
8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3.
1,3,4 pontok esetében dr. Bácskai János polgármester
2. pont Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője
Határidő: 1,3 és 4. pontok esetében 2013. január 01.
2. pont esetében 2012. december 15.
Felelős:

Normatív határozati javaslat
a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának a módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8.§ valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 5. § továbbá a 448/2012. (XI. 08.) számú képviselő-testületi
határozat tartalmi követelményeinek megfelelően létrehozott Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ alapító okiratát 2013. január 01-ei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
Alapító Okirat módosítása
1. Az Alapító Okirat a költségvetési szerv telephelyei megnevezésű 3. pontja kiegészül
az alábbi két telephellyel:
8044 Kincsesbánya, Rákhely külterület 03041 hrsz.
8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3.
2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényesek.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő 2013. január 01.

