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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet I. 2. pontja szerinti helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 

többletkiadások támogatására, összhangban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseivel. 

 

A támogatás célja, központi költségvetési forrás biztosítása a települési önkormányzatnak az 

általa fenntartott intézményben a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló 

létszám miatti, 2014. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2014. és 

2015. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.  

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.  

 

Központi költségvetési támogatás iránt pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó költségvetési 

szerveinél főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban 

vagy munkaviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséről dönt.  

 

Az igénylő a  - tényleges létszámcsökkentést megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt 

fizetendő kizárólag egy havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára 

igényelhet támogatást.  

 

A munkavállalók más intézményben történő foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 

2015. január 1-i engedélyezett létszám a Polgári Polgármesteri Hivatalban: 27 fő. 

 

1 fő adóügyi előadó és 1 fő szociális előadó főfoglalkozásban, határozatlan idejű, közszolgálati 

jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselők kérelmet nyújtottak be jogviszonyuk 

felmentéssel történő megszüntetésére. A munkavállalók nyilatkoztak, hogy igénybe kívánják 

venni a nők 40 év jogosultsági idő utáni nyugdíjazását. Ezen jogviszonyok megszűnése a kettő 

álláshely megszűnését is eredményezték, a felmentési idő leteltével 2015. április 30. és 2015. 

május 31. napjával. 

 

Fentiekben részletezett intézkedések következtében a Polgári Polgármesteri Hivatal létszáma 

25 főre csökken.   

  

A megjelölt álláshelyek - 2 fő esetében - megszüntetéséhez kapcsolódóan központi 

költségvetési hozzájárulás igénylésére 2015. II. ütemben: 2015. augusztus 11-ig szükséges 

pályázatot benyújtani. 
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A megszüntetett álláshelyek a pályázat kiírása alapján legalább 5 évig nem állíthatóak vissza. 

 

A hozzájárulások megítélésének egyik alapkövetelménye, hogy a létszámcsökkentési döntések 

hatása az önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyott létszámkerete alapján nyomon 

követhető legyen.  

 

A Városgondnokság engedélyezett létszámának csökkentése: 

 

Az intézmény engedélyezett létszáma közalkalmazotti jogviszonyban 2015 év nyitó létszáma 

63 fő.  

 

7 fő munkavállaló nyilatkozott, hogy igénybe kívánják venni a nők 40 év jogosultsági idő utáni 

nyugdíjazását, ennek kapcsán kérték jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését. Ezen 

jogviszonyok megszűnésével a 2015. év záró létszáma a Városgondnokság esetében 58 főre 

csökken, felmentési idő lejártával 2016. évre áthúzódóan az intézmény létszáma 2016. április 

30-án 56 fő lesz.  

 

A jogviszonyok megszűnése a 7 álláshely megszűnését is eredményezi. A megszűntetett 

álláshelyek a pályázat kiírása alapján legalább 5 évig nem állíthatóak vissza. 

 

A megjelölt álláshelyek - 5 fő esetében - megszüntetéséhez kapcsolódóan központi 

költségvetési hozzájárulás igénylésére 2015. II. ütemben: 2015. augusztus 11-ig, 2 fő esetében 

2015. október 22-ig szükséges pályázatot benyújtani. A támogatás egy havi felmentési 

illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára igényelhető.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2015. június 16. 

    Tisztelettel: 

         Tóth   József  

         polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

……../ 2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 

igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 

2015. január 1-én 27 főben állapította meg.  

 

2. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal által létszám-

csökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez 

hozzájárulását adja.  

 

  A pályázat benyújtása 2 fő – köztisztviselői - ügyintézői álláshelyre  

 vonatkozik. A Polgári Polgármesteri Hivatal létszáma 2015. június 1. napjával 

25 főre csökken.   

 



 3 

3. A Képviselő-testület a Városgondnokság által létszámcsökkentéshez  

  kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez hozzájárulását adja.  

  A pályázat benyújtása 7 fő - közalkalmazotti - álláshelyre  vonatkozik. 

 

A Városgondnokság 2015. év záró létszáma 58 főre csökken. 2016.  

  április 30-ra 56 főre csökken.  

  

4.    A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat fenntartói körén  

belül, költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalánál a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatos-

ságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

5.  A Képviselő-testület vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyeket legalább 5  

éven át nem állítja vissza, kivéve ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 

indokolttá teszik.  

 

6. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a helyi önkormányzatok  

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igényléséről szóló pályázat a Polgári Polgármesteri Hivatal esetében 2 fő,  

a Városgondnokság tekintetében 5 fő 2015. II. ütemben, III. ütemben 2 fő történő 

benyújtására.  

 

   Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Határidő:  II. ütemben 2015. augusztus 11.  

    III. ütemben 2015. október 22. 
 


