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Városi Önkormányzat            
 

Polgármesterétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1. 

   
Előterjesztés előkészítésében részt vett: 

      Jegyzői Titkárság 

      Gazdasági Osztály 

      Az előterjesztést megtárgyalta: 

      Pénzügyi Bizottság 

      Oktatási Sport és Kulturális Bizottság 

      Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

      

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2012. december 11-i ülésére 

 

Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel 

kötendő keretszerződés jóváhagyására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2012. (IX.27.) számú határozatával 

döntött arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban  

Nkt.) 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az 

önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt 76. §-a szerinti működtetését.  

 

A képviselő-testület 326/2012. (XI. 27.) sz. határozatával rendelkezett arról, hogy a 2013. 

január 01. napjától az Nkt. alapján állami fenntartás alá kerülő intézmények által használt ingó 

és ingatlan vagyon teljes körű működtetésével, a Sportcsarnok, az Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely valamint a Polgármesteri Hivatal takarítási és 

karbantartási feladatainak, valamint az óvodák és bölcsődék karbantartási feladatainak 

elvégzésével az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg. Hivatkozott határozatával, a 

képviselő-testület rendelkezett az érintett technikai létszám ezzel egyidejű – közalkalmazottak 

vonatkozásában a Kjt. 25/A § szerinti – munkáltató jogutódlással történő átcsoportosításáról. 

 

Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjével folytatott tárgyalások nyomán tisztázódott, hogy 

a működtetési, takarítási, karbantartási feladatok ellátása érdekében, az átvételre kerülő 

technikai dolgozók munkájának irányítására, a feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi-

gazdasági-számviteli feladatok ellátásához további humán erőforrás szükséges, így lehetőség 
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nyílik további egy fő pénzügyi munkatársnak a Polgármesteri Hivatal állományából 

jogviszonyváltással történő átcsoportosításra. 

A Jogviszonyváltásra vonatkozó szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény továbbiakban Kttv.) 72. §-a tartalmazza az alábbiak szerint: 

(1) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan 

változás esetén, ha a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem 

anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az e törvény 

hatálya alól egy, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete, illetve tevékenysége keretében 

foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya - a (3), (4) és a (9) 

bekezdésben foglalt kivétellel - a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá 

alakul át. 

(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő 

harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a kormánytisztviselő 

jogviszonya, ha az átvevő munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett 

kormánytisztviselővel, ebben az esetben a kormányzati szolgálati jogviszony a törvény 

erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a 

kormánytisztviselőt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése 

esetén a kormánytisztviselő számára a 69. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell 

megfizetni. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett 

kormánytisztviselővel szemben a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapján 

összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és 

ennek érdekében a kormánytisztviselő a jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és 

ezt igazolja. 

(5) A jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulását követő negyvenöt 

napon belül a kormánytisztviselőt a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok 

szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani. 

(6) Határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszony - eltérő törvényi rendelkezés 

hiányában - határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős közalkalmazotti 

jogviszonnyá alakul át. 

(7) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselőnek az átalakulással érintett e 

törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert 

idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el. 

(8) A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását 

követően - a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével - kell a 

vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani. 

(9) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában munkaügyi per fegyelmi felelősségre vonás 

tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál 

a) a fegyelmi elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő 

jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá, 

b) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő 

jogviszonya munkajogviszonnyá, 

c) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a 

kormánytisztviselő jogviszonya közszolgálati jogviszonnyá 

alakul át. 

(10) E § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő jogviszonya 

közszolgálati vagy munkajogviszonnyá alakul át.” 
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A Kttv. 229. § (3) A 72. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni, ha a köztisztviselő 

jogviszonya kormányzati szolgálati jogviszonnyá, közalkalmazotti jogviszonnyá, illetve 

munkaviszonnyá alakul át. 

 

Mindezekre tekintettel javaslom képviselő-testület hivatkozott 326/2012. (XI. 27.) sz. 

határozatának kiegészítését az 1 fő pénzügyi munkatárs jogviszonyváltással történő 

átcsoportosítására vonatkozó rendelkezéssel. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A keretszerződés tervezete tartalmazza a feladatellátás műszaki tartalmának, 

finanszírozásának lényegi elemeit, a munkáltatói jogutódlásra vonatkozó rendelkezéseket, a 

minőségi feladatellátás szerződéses garanciáit. 

 

A feladatellátásnak az egyes intézményekkel kapcsolatos részletszabályait a keretszerződés 

mellékletét képező egyedi megállapodások fogják rögzíteni, amelyeket az ABOKOM 

Nonprofit Kft. és az intézményvezetők, illetve a működtetett intézmények vonatkozásában a 

polgármester ír alá. 

 

A vállalkozói díj mértékének kialakítása során részben a 2012. évi tényadatokból (rezsi ill. 

karbantartási-hibaelhárítási költségek) részben a 2013. évben várható költségekből (bér és 

járulékai) indultunk ki. 

 

Abony Város Önkormányzat működtetési költségei a 2-4 számú mellékletben kerültek 

bemutatásra. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő intézmények 

tekintetében a teljes működési kiadások bemutatásra kerültek. 

 

Az önkormányzati fenntartásban maradó intézmények tekintetében (Abony Városi 

Sportcsarnok, Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, óvodai nevelést biztosító 

intézmények, Polgármesteri Hivatal) működtetési kiadásai közül a tisztítószer felhasználás a 

karbantartással, hibaelhárítással összefüggő kiadások, valamint a kertgondozással összefüggő 

üzemanyag felhasználás került kimutatásra.  

 

1. számú melléklet: 2013 évi tervadatok személyi juttatások  

2. számú melléklet: 2012 évi várható rezsi kiadások 

3. számú melléklet: 2012 évi működtetéssel összefüggő egyéb kiadások 

4. számú melléklet: összesítő tábla (tervezett béradatok+2012 évi kiadások) 

 

A várható tényadatok kimutatásánál számos esetben torzító adatként jelentkeznek azok a 

kiadások, amelyek finanszírozása többletforrásból valósult meg (pályázati összegek, IPR) 

valamint azon javítási, fejlesztési kiadások, melyek nem részei a jelen keret megállapodásnak. 

 

A szakmai szolgáltatások között kerültek kimutatásra az oktatási intézmények IPR forrásból 

biztosított felhasználása, mely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását szolgálja. Az 

egyéb kommunikációs kiadások között a tanügyi rendszer működtetését biztosító Taninform 

software kiadásai jelennek meg.   

 

 

 

Tisztelt Képviselőt-testület! 
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

…./2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel 

kötendő keretszerződés jóváhagyására 

1. Képviselő-testülete a 326/2012. (XI. 27.) sz. határozata az alábbi 6/A. ponttal   egészül 

ki: 

„6/A. A Képviselő-testület a feladat átadásával egyidejűleg – a Kttv.  72. § szerinti 

jogviszonyváltással – a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából az 

ABOKOM Nonprofit Kft-hez rendel átcsoportosítani 1 fő létszámot.” 

 

2. Képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő intézmények által használt ingó és 

ingatlan vagyon teljes körű működtetésére, a Sportcsarnok, az Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely valamint a Polgármesteri Hivatal 

takarítási és karbantartási feladatainak valamint az óvodák és bölcsődék karbantartási 

feladatainak elvégzésére vonatkozóan az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő – jelen 

határozat mellékletét képező - keretszerződést jóváhagyja, és felkéri a polgármestert 

annak aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 20. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság 

 

3. A képviselő-testület a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 108 millió forint 

összegben a 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja. Felhívja a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetében jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét tervezze meg.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   Parti Mihály alpolgármester 

   dr. Balogh Pál jegyző 

   dr. Vörös Mária aljegyző 

   valamennyi osztályvezető 

   érintett intézményvezetők 

   Gáspár Csaba ügyvezető – ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

 

Abony, 2012. december 7. 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit 

         polgármester 

 


