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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 62/2012. (XI. 07.) T.K.T.
számú határozatával, - 2012. november 20. napjával - létszámcsökkentést rendelt el a Társulás
munkaszervezeténél és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A Társulás döntött továbbá arról is, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett
foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli 
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.  

A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és 
álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel 
együtt járó létszámcsökkentésről. 

A Társulási Tanács döntésével érintett létszámcsökkentés miatti, egyszeri többletköltséget jelentő 
munkakörök az alábbiak:

Munkaszervezet:
1 fő munkaszervezet vezető 
1 fő területfejlesztési ügyintéző 
1 fő gépjárművezető 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat:
2 fő gépjárművezető 

A Társulás Munkaszervezetének megszüntetése miatt 2013. január 1-től a munkaszervezeti 
feladatokat Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a székhely önkormányzat
hivatala látja.



A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (2013. március 1-től) a Tanács 62/2012. (XI.07.) 
T.K.T. számú határozatával elrendelt létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak közül 2013.
február 4-től 1 főt foglalkoztat, aki a Hivatal létszámában szerepel. A további 5 fő (a 
Munkaszervezeténél 3 fő, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2 fő) 
foglalkoztatását a Hivatal nem tudta vállalni.

A pályázatban fentiek alapján összesen 5 fő (3 fő a Munkaszervezetnél, 2 fő a Balaton-felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál) érintett. 2 fő (1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő 
területfejlesztési ügyintéző) 2013. január 1-től a munkaviszonyuk megszűnéséig a Polgármesteri 
Hivatalhoz kerültek át (közalkalmazotti kinevezésük változatlanul hagyása mellett), felmentési
időre járó illetményüket a Hivatal fizette/fizeti ki, mely kiadást a Társulás a Hivatal részére 
megtérített, illetve megtérít. 1 fő felmentési ideje még december hónapban lejárt. 

A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeit az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet tartalmazza.

A támogatás igénylésének főbb szabályai az alábbiak:  

Igénylést nyújthat be a települési önkormányzat, ha:
- költségvetési szerveinél főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott)
jogviszonyának megszüntetéséről döntött. 

- a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatottságára a települési önkormányzat
költségvetési szerveinél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

A társulás létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan, a fenti feltételek teljesülése esetén, a
társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Tapolca Város Önkormányzata jogosult az igény
benyújtására. Ha a létszámcsökkentés társulásban történik, a társulásban részt vevő valamennyi 
önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy a feladat átadás-átvétel esetében nem tudja vagy
nem kívánja a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, illetve arról,
hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén költségvetési szerveinél 
és az önkormányzat hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén intézményeinél és
munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében
az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Az igénylő a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, de legfeljebb hat havi felmentési 
illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés
és szociális hozzájárulási adója 75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhet támogatást.

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április
12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27.

A támogatás folyósítása a I. ütemben a júliusi nettó finanszírozás keretében történik.



Az igényléshez meghatározott határidőkig kell az igénylést rögzíteni az ebr42 információs 
rendszerben és papír alapon a dokumentációt megküldenie az Igazgatósághoz két -egy eredeti és
egy hiteles másolati- példányban.
Az igényléshez a rendelet szerinti mellékleteket kell csatolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy az igénylő 
fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és
munkaszervezeténél, 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 létszámcsökkentéssel
érintett alábbi álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség: 

Munkaszervezet:
1 fő munkaszervezet vezető 
1 fő területfejlesztési ügyintéző 
1 fő gépjárművezető 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat:
2 fő gépjárművezető 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igényléséhez és az igénylés
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. március 28.

Császár László
polgármester


