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TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS  
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint közszolgáltatás 
ellátására kötelezett megbízó, képviseli dr. Dietz Ferenc polgármester (továbbiakban: Átadó) 
másrészről a Városi Szolgáltató Zrt. (címe: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.), mint a feladat ellátására kötelezett 
megbízott, képviseli Somogyi Zsolt vezérigazgató (továbbiakban: Átvevő) – Átadó és Átvevő a továbbiakban együttesen: 
Felek 
között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 
 
1.) Felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Átadó Képviselő-testülete a fenntartásában álló Gazdasági Ellátó 
Szervezet (továbbiakban: GESZ) jogutódlással történő megszüntetéséről, valamint a fenntartásában álló Püspökmajor 
lakótelepi Bölcsőde, Szentendre Város Óvodai Intézményei, Barcsay Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola, 
Izbégi Általános Iskola és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium feladatainak átszervezéséről döntött. és a 
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde étkeztetési, valamint a fent felsorolt valamennyi intézmény karbantartási  feladatait 
jogutódlással megszüntetette azzal, hogy a jogutód közfeladat ellátási kötelezettséggel az Átvevő, a megszűnő költségvetési 
szerv közalkalmazottainak továbbfoglalkoztatására pedig az Átvevőnél kerül sor.  
2.) Felek megállapítják, hogy a jogutódlás keretében az Átvevő által ellátandó feladatok részletes feltételeiről külön 
szerződésben rendelkeznek. 
3.) Felek megállapodnak, hogy a jogutódlással történő továbbfoglalkoztatás során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) vonatkozó rendelkezéseinek – Kjt. 25/A. § valamint 25/B. § – alkalmazása során 
kölcsönösen együttműködve járnak el. 
4.) Jelen megállapodás az Átadó által fenntartott költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban álló, az 1) pontban 
meghatározott feladatellátásban részt vevő, jelen szerződés mellékletében meghatározott dolgozókra terjed ki. 
5.) A Kjt. 25/A. §-ában foglaltak értelmében a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében 
foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 2012. június 30. napján megszűnik (utolsó munkában töltött nap).  
6.) Átvevő vállalja, hogy 2012. július 1. napjától – a Kjt. 25/A. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásban, valamint jelen 
megállapodásban meghatározott tartalommal – a 4.) pontban meghatározott közalkalmazottakkal munkaszerződést köt. 
7.) A jelenlegi munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az érintetteknek közalkalmazotti 
igazolást ad ki a Kjt. 36. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 
8.) Átvevő a közalkalmazotti igazolás tartalmát önmagára mint munkáltatóra hitelesnek és kötelezőnek ismeri el. 
9.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás mellékletében tételesen felsorolt érintettekkel a 
munkaszerződést a Kjt. 25/A. és 25/B. §-ai alapján, a közalkalmazotti jogviszony teljes időtartamának figyelembevételével, 
jogfolytonossági elveknek megfelelően köti meg. 
10.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaszerződésekben az átvett dolgozók munkaviszonyának fennállása alatt a 
Kjt. 25/A. és 25/B. §-ában, továbbá a Kjt.-ben (vagy annak esetleges hatályon kívül helyezése esetén a közalkalmazottakra 
vonatkozó törvényben) a juttatásokra és a pihenőidőre vonatkozóan meghatározott feltételeket minimumfeltételként biztosítja, 
így: 
a) A közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átvételkor 
nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály alapján járó 
illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául 
szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. 
b) A munkaviszony teljes fennállása alatt legalább olyan összegű munkabért biztosít, mint amire az alkalmazott a Kjt. alapján 
jogosult lenne.  
c) A Kjt. 78. §-ában meghatározottak szerint – a munkában töltött időtől függően – jubileumi jutalmat biztosít. 
d) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt 
kell létesíteni. 
e) Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. 
f) Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. 
g) Legalább a Kjt.-ben meghatározott mértékű szabadságot (alap és pótszabadságok együttesen) biztosít. 
11.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével 
összefüggő, Kjt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek határidőben történő teljesítése során kölcsönösen 
együttműködve járnak el. 
12.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével, illetve a munkaviszony létesítésével 
összefüggő, jogszabályban meghatározott szervek felé történő bejelentések során kölcsönösen együttműködnek.  
13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: Mt.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek megállapodnak 
abban, hogy ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely 
tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. Felek a peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére – 
hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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14.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek.  
15.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 
az irányadóak. 
Ezen kettő (2) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
Szentendre, 2012. május 31. 
 
Átvevő részéről: Átadó részéről: 
 
 
 
 
………………………………………. …………………………………………………................ 
 Somogyi Zsolt dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó vezérigazgató polgármester  címzetes főjegyző 


