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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti
és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat „létszámcsökkentési” pályázatához

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
                           dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Humán Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke arról tájékoztatta a Társulás
tagönkormányzatait, hogy a 2016. évben megváltozott pályázati feltételek miatt a képviselő-
testületek által korábban a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat „létszámcsökkentési” pályázatához meghozott határozatok nem felelnek meg,
ezért az új előírásoknak megfelelő tartalommal azokat ismételten meg kell hozni.  

Tapolca város nem tagja a társulásnak, de a központi háziorvosi ügyelet feladat ellátására,
mint kötelező önkormányzati feladatra, 2015. szeptember 1-jétől feladat-ellátási 
megállapodást kötött a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi szolgálattal, így érintett e kérdésben.

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
„létszámcsökkentési” pályázatához egy fő gépkocsivezető felmentése miatt a képviselő-
testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli ülésén fogadta el a szükséges határozatot.

A módosított határozati javaslatot a Társulás megküldte, kérik annak május 31. napjáig való
meghozatalát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntését 
meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott -
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének
megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési



önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
lehetőség.  

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtását támogatja, azzal egyetért.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről 
a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. május 23.

Dobó Zoltán
polgármester


