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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben 

– pályázatot hirdetett 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 igénylésére volt lehetőség.  

 

A Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén a 76/2015. (VI.25.) sz. határozatával elfogadta a 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága által igényelt létszámcsökkentésre 

vonatkozó központi költségvetési keretből lehívható, vissza nem térítendő támogatási igényét 

7 főre vonatkozóan. 

 

A Városgondnokság 5 főre 2015. évben benyújtotta és meg is kapta a támogatást, amely a 

jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, kizárólag egy havi felmentési illetményt és annak 

szociális hozzájárulási adóját tartalmazta.  

 

Két fő munkavállaló jogviszonyának megszűnése 2016. évre áthúzódik, ezért ezekre a 

dolgozókra az igény benyújtására nem került sor.  

 

A Képviselő-testület ennek megfelelően az intézmény engedélyezett létszámát 56 fővel 

hagyta jóvá. Ebben a létszámkeretben 1 fő üres álláshely is szerepelt, melyet az intézmény 

2015. év végéig nem töltött be. Így a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 55 fő volt a 

Városgondnokság esetében.  

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. melléklet III. 5. c 

pontja, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítását írja elő. 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § 

(1) bekezdése a kötelező szünidei gyermekétkeztetést – déli meleg főétkezés formájában 

határozza meg a települési önkormányzatok részére. Az előző évekhez képest ezek a törvényi 

változások többletfeladatot jelentenek az intézmény részére. 

 

A fenti változások miatt az intézményvezető kérelemmel fordult  a Képviselő-testülethez 2 fő 

dolgozó tovább foglalkoztatása érdekében. 
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy 1 főre vonatkozóan az üres 

álláshely betöltését engedélyezze, valamint 1 fő konyhai kisegítő munkakör visszaállításához 

hozzájárulni szíveskedjen. Ennek megfelelően a Városgondnokság 2015. évi záró létszáma 56 

fő helyett 57 főre módosul. 

  

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

határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2016. február 09. 

    Tisztelettel: 

         Tóth   József  

         polgármester 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

……../ 2016 (II. 18.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

Városgondnokság létszámigényének jóváhagyására” előterjesztést  és az alábbi határozatot 

hozta: 

 
1. A Képviselő-testület 1 üres álláshely betöltését engedélyezi, valamint 1 fő konyhai kisegítő 

munkakör visszaállításához hozzájárulását adja, ennek megfelelően a Városgondnokság 2015. év 

záró létszámát 57 főben állapítja meg. 

Felelős: Tóth József polgármester 

          Hágen József intézményvezető 

 

 

 

 


