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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5.
számú mellékletének 10 pontjában foglaltak alapján egyszeri hozzájárulás igé-
nyelhető pályázati úton a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos kiadásokhoz. Az előző években Önkormányzatunk már több eredmé-
nyes pályázattal vett részt e programban.

A 2006. évi pályázat III. ütemének benyújtási határideje 2006. augusztus 31. A
Magyar Államkincstár előzetes ellenőrzésén átjutó pályázatokat a Tárcaközi Bi-
zottság 2006. október 31-ig bírálja el.

Pályázat kizárólag határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony-
ban és munkaviszonyban állók jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban
2005. szeptember 30-át követően hozott – az illetékes Munkaügyi Bíróságnál eljá-
rás alatt nem álló – döntésekre nézve nyújtható be.

A központi költségvetés e pályázati lehetőséggel hozzájárulást biztosít a felmenté-
si időre járó illetményhez a jogszabályban meghatározott azon időre, amelyre a
közalkalmazottat a munkavégzés alól kötelezően mentesíteni kell (a felmentési idő
fele), valamint a közalkalmazott, munkavállaló részére fizetendő végkielégítés ösz-
szegéhez.
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Tapolca Város Képviselő-testülete az intézményi létszám racionalizálását

 a költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendeletben a foglalkoz-
tatott létszám megállapításával, illetőleg

 intézményre szabott egyedi döntéssel hajtja végre.

A Városi Kórház - Rendelőintézet – mint költségvetési szerv – megszüntetésével
kapcsolatban a közalkalmazotti jogviszony alá tartozó valamennyi dolgozóknak
felajánlásra került a Dr. Deák Jenő Kht-ban való további foglalkoztatás. Közülük
17 fő nem kívánt ezzel a lehetőséggel élni, az erről szóló nyilatkozatok a kórház
vezetésének átadásra kerültek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25/A. § értelmében a költségvetési szerv megszűnése esetén –
amennyiben a dolgozó úgy dönt, hogy nem kíván élni a továbbfoglalkoztatás lehe-
tőségével, úgy az utolsó munkában töltött napon részére a végkielégítést, ami to-
vábbi megélhetését átmeneti időre biztosítja, ki kell fizetni.

A 17 dolgozó részére a végkielégítés számfejtéséről és kifizetéséről az előzetesen
kalkulált adatok alapján a kórház vezetése gondoskodott, annak anyagi fedezetét
az Önkormányzattól – mint alapítótól várja.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a végkielégítés összege - járulé-
kokkal együtt 19.703.281,- Ft lesz. Tapolca Város Képviselő-testülete így a jelen
pályázat keretében összesen 17 fő közalkalmazott felmentésével kapcsolatban
nyújthatja be a pályázatot összesen a fenti összegben a Tárcaközi Bizottsághoz.

A pályázathoz csatolni kell a Képviselő-testület határozatait és rendeletét, melyek
a felmentést megalapozták, a testület azon határozatát, amelyben nyilatkozik a
költségvetési szerv megszűntetéséről. A határozatnak tartalmaznia kell a testület
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken a dolgozók továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. A
fentieken túl a pályázathoz csatolni kell a szervezeti változás kapcsán a kórház
működtetését átvevő közhasznú társaság nyilatkozatát a dolgozók továbbfoglal-
koztatásának felajánlásáról, illetőleg a továbbfoglalkoztatást el nem fogadására
vonatkozó nyilatkozatokat.

A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jog-
szabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

I.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
2005. évi CLII. törvény 5. számú mellékletének 10. pont-
jában foglaltak alapján Tapolca Város Önkormányzata
pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásá-
val kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2006. (II. 13.)
Kt. rendelete alapján az Önkormányzat a költségvetési
szerv megszűntetése kapcsán végleges létszámcsökken-
tést rendelt el az alábbiak szerint:

Városi Kórház-Rendelőintézet
8300 Tapolca, Ady u.
A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
277,5 fő.
A költségvetési szerv megszűnését követően 2006. au-
gusztus 1-től a 260,5 fő Dr. Deák Jenő Kht-nál tovább-
foglalkoztatásra kerül.
Jogviszonyt végleg megszűntetők létszáma: 17 fő.

III.

Létszámcsökkentéssel érintett dolgozók – az Önkor-
mányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshely
nincs, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött
idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - továb-
bi foglalkoztatásukra nincs lehetőség.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fen-
tiek összegzéseként a létszámcsökkentéssel kapcsolatos
költségek fedezetére a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetésében a „helyi önkormányzatok létszámcsök-
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kentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylése” címen tervezett előirányzatból központi hozzá-
járulást igényel 19.703.281,- Ft, azaz Tizenkilencmillió-
hétszázháromezer-kettőszáznyolcvanegy forint összeg-
ben az alábbiak alapján:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca Hősök tere 15.
A 2006. évi költségvetésben 2006. június 1-től jóváha-
gyott létszámkeret: 865,5 fő.
Az intézménymegszűntetést követően 2006. augusztus 1.
napjától engedélyezett létszám: 588 fő.
A költségvetési intézmény megszűnésével az Önkor-
mányzat létszáma 277,5 fővel kerül csökkentésre.

Határidő: 2006. augusztus 31.
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2006. július 19.

Ács János s.k.
polgármester


