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MEGÁLLAPoDÁS
xozłlxa LľI4.AZDTTAK ÁľvÉľol p nÓ l

amely 1étľejött
a Kisújszállási Református Egyházktizség (címe: 5310 Kisújszállás, I(álvill u. i .,
képviselője Sz1\ágyi Gáboľ elnöklelkész és Ökľos Jállos golrcllrok)' trrint ťelrlitańó (a

továbbiakban : Fenntaľtó),
va1alrriľlt

Kisújszállás Város Onkormányzata (székhelye: 5310 I(isújszál1ás, Szabaciság tér 1 ',
adószár-na: 15132695-2-1ó, töľzskorryvi azorrosító szalna'.732693, képviselóje: I(ecze Istvárr
polgánnester) lnillt közszolgáltatás ęIlátására kötelezett ölrkonrrálryzat (a továbbiakban:
Onkormányzat),
együttesen lrrint szeľzodő f-eiek (a továbbiakban: Felek) között az a\ábbj tartalolrrlrral.

[. Pre:rmbulum

A Felek nregállapítják, lrogy közöttük 2012' llrájus .. '-érr rrregállapoclás jott létľe l(isújszállás
r,áros egyes oktatási és lrevelési intézmélryei Í-enntaľtói jogárlak átaclásáľa (a továbbiakbarr:
alapszeľzőc1és). Az aIapszeľzodés 12. polrtja alapján Felek az lľltézlnélryekbeľl dolgozó
szenrélyek átvételéľol és továbbťoglalkoztatásárrak feltételeiĺől jelen szeľzőcĺést kotik.

II. A megáIlapodás tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, lrogy a jelerr szeľződés hatálybalépése esetén az
Intézmények jelenlegi közalkalmazottai kozül a Íěnntar1ó a közalkalrnazottak
jogállásáľól 199Ż. évi XXXIII' törvélry (a továbbiakban: Ęt.) 25lA. $ -a szerinti
átadás keretébeĺl fot munkaszeľződéssel és fellrrtaftó nelrr ál1alrri ťerrntartói
státuszából és a Munka Törvénykönyve a\ka|nazásáboI ťakadó eltéľésekkel
továbbfogl alkoztat, amennyiben akozalka\mazott ezt elfogadj a. Az átadás napja Ż012.
augusztus 30' napja, feltéve, hogy a jelen szeruődés szerinti feladat eliátása ezen a

napon ténylegeserr a Fenntańó saját neve alatt rnegkezdődik.

III. Az átadás részletes szabályai

Ż. Ha a közalkalmazott a Fenntar1ónál toftérrő további foglalkoztatásához hozzájárul, a

Fenntar1ó köteles a kozalkalmazottal munkaszęľzódést kotni. A munkaszerződés
rnegkötése során a Fenntartót köti a Kjt. 25lA. $ (3)-(4) bekezdése alapján adott
tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával
lehet eltérĺj. Az Önkormányzat az átađás napjźlval kötelęs írásban értesíteni a
kozalkalmazottat a koza\kalmazotti jogviszony Kjt' 25lA. $ (1) bekezdés szerinti
megszĹĺnéséről.

3' A Felek rogzitik, hogy a Kjt.25lA. $ szerinti szervezeti egységen' melyet az
Önkormányzat átad, az alapszerződés 1. pontja szennti Intézményeket egyenként és
külon-külön értik, és az átadás csak és kizárólag a jelen szerződés mellékletében



4.

Szernély Szerint, intézrnényi bontásball tneglreliezett, aZ

szeľzőcléskötéskoľ foglalkoztatott közal kal rnazottakľa volratkozi k.

Intézmérrvné1

A Kjt 25lA-25/B. $ -a szeľirrti eljárásllak a nrulrkavállalói érclekképvise1ettel történő
egyeztetését, valamint a szükséges eljáľást aZ Öllkolrlrárlyzat koteles elvégezni,
melyberr a fenntar1ó a jogszabály szeĺilrt szükséges nyilatkozatokat nregteszi. igy az
orrkorrrráĺlyzat Ż0ĺ2. június 30-ig' de legkésőbb ĺrz átaclást lnegelőzőelr lralrninc
rrappal korábban tájékoztatja aZ érintett közalkalmaz'ottakat, a lnunkáltatónál
képviselettel ľerrdelkező szakszeľvezętet és a l<özalkalrnazotti tanácsot
(kozalkalrnazotti képviseiőt) az átadás idopontjáróI, okciľĺjl, a közaikalrnazottakat
éľintő jogi, gazdasági és szociális következméllyeiľől, továbbá a szakszervezettel és a
közalkalrrrazotti tanáccsal (közalkalrrrazotti képviselővel) konzultációt kezdelnényez a
közal k al rn a zottakat érintő tervbe vett e gyéb i ntézkeclés ekrő l.

A Íělrti Íájékoztatással egyicĺejúleg az onkorrrrálryzat és a Ferrlitartó köteles írásbarr
táiékoztatnt a kozalka|mazottat arĺól' łrogy az átadást követoen a kozalkalmazott
ibglalkoztatását a Fęnrrtartó biztosítja. A tájékoztatásrrak taftalt-naznia kell a további
fogla1koztatást biztosító nunkaszerzoclés tar1alrni elemeiľe vonatkozó ajárr1atot,

továbbá azokat a kötelezettségeket is, amelyekrrek a köza1kalnrazotÍ a jogviszolly
1étesítését követően a jogviszonya fenlrtaľtása éľc1ekébell köteles eleget tenlri'
A közalkalmazott a ferrtiekberr nreg1ratáľozott tájékoztatás kézhezvételétől szárnított
15 (tizenöt) napoll belül az olrkolrlráIryzatnak íľásban liyi1atkozik" hogy a Fenntaľtórrál
tortéilő további Íbglalkoztatásához llozzá1áľu|-e. Ha a közalkallnazott aZ előíń
hatáľiclőil belül ľlen nyilatkozik, úgy kel1 tekintelri, tnilltlra llelll jáľulrla hozzá a
toi'ábbi fb gl alkoztatásálloz.
Ha a kozalkalnrazott az átvevő rrrunkáltatolrál törtérlő további t'oglalkoztatásához tretr-l

járul 1lozzá, aZ Örrkormárryzat aZ átaclás rrapjával köteles íľásban ér1esíteni a
közalkallnazottat a kozalkalnazotti jogviszolry lnegszťuréséľől, vaiatrririt köteles a

közalkairrrazoÍt száĺnáľa a Ęt.-ben rlegállapított végkielégítést - határozott idejĹĺ
jogviszorry esetén a Kjt. 27. $ (2) bekezdésébell neghatározott átlagkeľesetet -
ĺlregfizetni'

IV. Jogok és ktitelezettségek

A Fenntarto vállalja, hogy az átadásľa keľülo közaikalnrazottak részvételi jogáÍ az
átvett Ilrt ézrnérrynél a j o gszab ályok szeri nt bizto sítj a.

Az átv ett kozalkalma zottak vonatkozás ában a Fenntar1órrál létesült munkaszeĺzodés
a|apján a közalkalmazott munkabéľe (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb
béręlemeinek egyúttes összege) nęm lęlręt alacsonyabb mértékĹr, mint az átadást
rnegelozően iľányadó illetményének és a jogszabáIy, illetve koilektív szęrződés
alapján járo illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely
koza|kalnazotti illetménypótlék megállapitásának alapjául szolgáló köľülmény a

tnunkaszerzodés megkötését követőerr máľ nem á11 Í-enn. A szernélyi alapbéľbe a
közalkalrnazotti i11etménypótlékok beépíthetőek.

10' Az átvett közalkalĺnazottak vorratkozásában:

5.

r.

1.

8.

9.

a határozatlan idotartamú
közalkalmazotti jogviszony esetén - eltéľo töľvényi rendelkezés lriányában - a
Fenntartónći határozatlan idotartamú jogviszonyt kell létesíterri; teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetén a Fenntartónál teljes munkaidos jogviszoný kell
létesíteni; a Fenntartónál 1étesítendő jogviszony tekirrtetében pľóbaidő nem köthető ki.

ll. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a Fenntaftónál létesített munkaviszonyra a

Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéľéssel, hogy a



közalkalmazottnak az Intézmélryľlél kozalkalrnazotti jogviszorryként elisrner1 idejét
úgy kell tekinteni, mintha azt a Fenntar1óllál toltötte volna el.

12. Ha aZ átvett közaikairrrazottak volratkozásábarr a inunkaszeľzőclés rnegkötésével
1étesített jogviszorry rnegszűrrése, il1etve rnegsztilrtetése esetéll a kozalkalmazottat
Í-elrnorrclási ic1ő, valamint végkielégítćs ilieti neg, annak ĺnértékét azlntć.nnénynél és a
Felrntańónál jogviszonyban töltött iclo együttes tal1atná'iak figye1elrrbevételével, a
jogviszonyra irányadó szabályok alapjáll kei1 megál1apítalri. Etto1 eltéroerr a
Íělrnondási idő, valamint a végkielégítés mértékét az Iriéznérrynél és a Fetrtrtafiónál
jogviszorryban töltött idő együttes taftamának figyelelnbevételével és e törvérrynek az
átadás napjárr lratályos szabáIyai szerint kell rnegáilapítani, ha aZ aZ átvett
közalkalrna zottr a nézv ę kedvezőbb.

13. A Ferrntar1ó a közalkalmazottnak az lntéz'mérlylrél Íětrllállt jogviszorrybőI szánnaző
igérryéért, vagy ezenjogviszorry megszűnéséből ereclo igéllyér1 neľn Íě1e1, a Fetrtrtar1ó

nem aZ Ilrtézrnény rrrunkáltatói jogutódja ' az Intézlnéllyrél ferrnállt jogviszonyból
szánnazo i géný az onko lrn ányzatÍ'al szelrrb elr 1 elret érvérryes í terri'

14. Felek megállapoclnak, lrogy anelrtryibetr az alapszerződés lnegszťtnésekor lratályos
jogszabályok alapján az Önkorrnálryzat a\apszeľzodésben rögzített visszavételi
kötelezettsége lép életbe aZ alapszeľzőclés 1' pontja szeľirrti Intézmérryek
vonatkozásában, az ahhoz szükséges létszálnbarr a Felrtrtattő alkalnazottai közül
azokat, akiket a Felrntaľtó jelen szerzoc1és aiapjálr átvett, az Ötrkonrrányzat tovább
tbglalkoztatja.

15. A Felek kijeleritik, 1rogy a jelerl szeľzőclés rlegszĹĺlrésekor az olrkorrrrárryzat
visszavételi kötelezettsége esetén az' áIĺa|a visszavett Intézrnélry volratkozásában az

Örrkornrár'ryzatot Í-errrrtartási, níg az átaclott Í-o91alkoztatotti 1étszát-lr volratkozásában
továbbfog1alkoztatási kötelezettség terlreli a Mulrka Torvénykölryve vonatkozó
jogszabályi ľelrdelkezéseinek rnegÍěleloell fielellleg 8ó/B - 86/E' $).

16. Az Intézrrrényberr foglalkoztatott peclagógusok kötelező őrasztnnáta, túirnunka
dijazásfua, pótszabadságára a közalkallnazottakra vonatkozó ľęndelkezéseket kell
alkalmazni. A pedagógusok rnunkabéľe és pótléka nem lehet kevesebb aZ azonos
feladatot ellátó közalkalmazottakrrak járó i11ehllény és pótlék 1egkisebb mértékéné1.

orrkonnányzat Fenntaľtó


