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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. szeptember 25. ülésére 

 
Tárgy: A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási telephelyén lévő 
általános iskolában 8,6 fő pedagógus létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 1 fő 
egyszeri költségvetési támogatásának igénylése 
 
„181/2008. (VIII. 29.) Kt. határozat: 
Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési megszorítás 

miatt a helyi közoktatási intézményrendszert az alábbiakban kívánja átalakítani: 

1./ 
Medgyesbodzás óvoda szakfeladaton a jelenleg engedélyezett álláshelyek száma 6 fő (2 
óvodapedagógus, 4 technikai dolgozó),2008. szeptember 01-től 2 fő(2 technikai dolgozó) 
létszámcsökkentés szükséges 
2008. szeptember 01-jétől az óvoda 1 csoporttal működik, 1 telephelyen (5663 
Medgyesbodzás Széchenyi. u. 41), 2 óvodapedagógussal, 2 technikai dolgozóval. 
A gyermekek biztonságos utaztatását Medgyesbodzás Község Önkormányzata helyi 
közlekedési eszközzel biztosítja. 

 
2./ 
A jelenlegi 8 évfolyamú medgyesbodzási általános iskola 2008. szeptember 01-től 4 
évfolyammal működik (2 összevont csoporttal), valamint 1 tanulószobai csoport, vagy 
napköziotthon működését biztosítja. Az 5.-6.-7.-8. évfolyamok ellátását a társuláson belül a 
tanulók tömegközlekedési eszközzel történő beutaztatásával Medgyesegyházán oldja meg, 
melyről a két település külön megállapodást köt. 
Az engedélyezett heti óraszám: 71 óra, a jelenlegi 253 helyett (178 heti kötelező óraszám 
helyett heti  43  kötelező óra) 
Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 3,4 a jelenlegi 12 helyett (ez 8,6 pedagógus 
álláshely csökkentést jelent) 
Ezek a paraméterek az 1-4. évfolyam és a tanulószoba vagy napköziotthon ellátására értendők 
 
Utasítja a munkáltatót, hogy az ezt meghaladó álláshelyeken foglalkoztatott közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonyát jogszabályban előírt legrövidebb határidővel felmentéssel 
szüntesse meg.” 

 
2/2012.(III.1.)BM rendelet értelmében a települési önkormányzatoknak és többcélú kistérségi 
társulásoknak létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatban egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére van lehetőség, egy havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási 
adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulás adójának teljes 
összegének felére. 
A rendelet 2. § (2)-(3) értelmében a képviselő-testület abban az esetben jogosult 2012. évben 
az igénylés benyújtására, ha a 2011. szeptember 30. napja előtti döntést megerősíti, feltéve, 
hogy korábban nem részesült támogatásban, és a megerősítő döntés időpontja nem későbbi, 
mint az adott foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási idejének befejező időpontja. 



 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 5. számú 
mellékletének 7. pontja értelmében a támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve 
többcélú kistérségi társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés 
egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. Továbbá feltétel, hogy a megszüntetett 
álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendelet, illetve 
többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 
indokolttá teszik.  
 
Egy fő pedagógus Schmidtné Becsei Edit 2008. szeptember 1. után táppénzen, TGYS-en, 
GYED-en és GYES-en volt 2012. június 25-ig. Ezt követően 2012. június 26-tól 2012. 
augusztus 12-ig szabadságát töltötte. Felmentését 2012. 08. 13-val kezdte meg, 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésének időpontja 2012. 
december 12.     
 
Fentiek alapján kérem a megerősítő határozati javaslat elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti 
181/2008.(VIII.29.) Kt. határozatát, melyben 2008. szeptember 1-től a 
medgyesbodzási telephelyén működő óvodában 2 fő technikai dolgozó, az általános 
iskolában 8,6 pedagógus álláshely megszüntetését engedélyezi.  
A döntés alapján Schmidtné Becsei Edit pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát 
2008. szeptember 1-től nem tudtuk megszüntetni, mivel a dolgozó táppénz, TGYS, 
GYED és GYES igénybevétele miatt felmentési védelem alatt állt. A munkavállaló 
jogviszonya felmentéssel legkorábban 2012. december 12-vel szüntethető meg. 
A képviselő-testület fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és az 
önkormányzat hivatalánál, a társulás intézményeinél  – a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,  
 
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  
 
A képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza. 
 
Felhatalmazom a polgármestert a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás 
igénylésére. 
 

Felelős: Ruck Márton polgármester 
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Határidő: 2012. szeptember 25. 
 
Medgyesegyháza, 2012. szeptember 24. 
        Ruck Márton  
        polgármester 
 



 


