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2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/636/2012

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 25- i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 2012. évi III. fordulóra

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
5. melléklet 7. a) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvény  5. melléklet 7. pontjában foglalt előirányzat szolgál a települési 
önkormányzatnak és a többcélú kistérségi társulásnak az általa fenntartott intézményben
biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. 
szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 2012. években 
esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) 
BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg a létszámcsökkentéssel kapcsolatos
költség igénylésének szabályait.

A Rendelet meghatározza, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a 2012. évben három
alkalommal nyílik lehetősége pályázat benyújtására a létszámleépítéssel kapcsolatos 
többletköltségekre. A 2012. évi költségvetési törvény 5. sz. mellékletében került
megállapításra a pályázat benyújtási határideje, amely a II. forduló esetében 2012. július 12.
napja, míg a harmadik ütemé 2012. szeptember 27. napja.

A fenti jogszabály rendelkezéseinek megfelelően Tapolca Város Önkormányzata egyszeri 
hozzájárulást igényelhet az álláshelyek megszüntetésével járó döntéseihez pénzügyi
fedezetet. A Rendelet 6.§ alapján egy havi felmentési illetményre és annak szociális
hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási
adójának teljes összegének felére, de maximum 2 millió forintra igényelhet támogatást.
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A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat létszámcsökkentéssel kapcsolatban
meghozott döntése egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, 
hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú
kistérségi társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelv továbbá, hogy a települési önkormányzat
költségvetési szerveinél főfoglalkoztatásban, határozatlan idejű közszolgálati, 
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók - kivéve a
közfoglalkoztatásban munkát végzők - jogviszonyának megszüntetéséről döntsön az 
igénylés benyújtása előtt.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-i rendkívüli zárt ülésén 
tárgyalta a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadását a Baptista 
Szeretetszolgálat számára és a 82/2012. (V. 29.) Kt. határozatával döntött az átadásról.

A Képviselő-testület 83/2012. (V. 29.) Kt. határozatával elfogadta a fenntartói jog
átadásával kapcsolatos, Közoktatási megállapodást, „Megállapodás az intézmény fenntartói
jogainak és kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról” szóló megállapodást és az 
Ingatlanhasználati szerződést. 

A Képviselő-testület 84/2012. (V. 29.) Kt. határozatával 2012. augusztus 31. napjával
megszüntette a Széchenyi István Szakképző Iskola elnevezésű önálló jogi személyként, és 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 
Jogi Személy részére fenntartói jog átadás-átvétel
következményeként a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásból
kivezetése került az intézmény.

A Képviselő-testület 85/2012. (V. 29.) Kt. határozatával elfogadta az intézmény
megszüntető okiratát. 

Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletéből 2012. szeptember 1-
jétől az intézmény létszáma, az 52 fő már nem szerepel. 

A szakképzési képzés átalakulásával a szakképző intézményekben fokozatosan csökken a 
közismereti tantárgyakra fordítható órakeret, emiatt az itt dolgozó pedagógus kollégáknak
egyre nehezebb biztosítani a kötelező óraszámokat. 

Széchenyi István Szakképző Iskola egyik pedagógusa 2012. június 26-tól egészségi 
állapota alapján a pedagógus munkakör betöltésére nem alkalmas, ezért az intézmény
igazgatójának 2012. augusztus 27 –től fel kellett mentenie az állásából. Ebben az esetben a 
felmentett végkielégítésre, és felmentési időre jogosult. A közismereti tárgyakat tanító 
pedagógust, már Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy sem vehette át.

Az álláshely megszüntetéséről dönteni kell a Képviselő-testületnek és ezt a költségvetési 
rendeletében át kell vezetnie.

A Képviselő-testület ezen 1 fő esetében szeretné igényelni az egyszeri hozzájárulást az 
álláshely megszüntetésével járó költsége részbeni fedezetére, az igényelhető összeg  
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a létszámcsökkentési pályázat 2012. évi III. ütemében, a
Széchenyi István Szakképző Iskola intézményben megvalósult 
létszámcsökkentés miatt támogatási igény kerüljön benyújtásra az
alábbiak szerint:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arra 
vonatkozóan, hogy fenntartói körén belül – a települési önkormányzat
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál,– a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
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létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség, 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
fenntartásában lévő intézményei létszámhelyzetének és az intézmények 
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel vagy rendes
felmondással együtt járó létszámcsökkentésről a 2012. évre 
vonatkozóan.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 
elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos jogviszony megszüntető 
okiratok kiállításának dátuma 2012. augusztus 08.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem kerül visszaállításra
kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. szeptember 21.
Császár László
polgármester


