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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  április  10-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

36/2014. (IV.10.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi  XXXIII.  törvény  30.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltakra  tekintettel,  a  nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. és 6. mellékletében foglaltak
figyelembevételével 2014. szeptember 1-jei hatállyal elrendeli a Várpalotai Összevont Óvoda és
Bölcsőde engedélyezett létszámának 2 álláshellyel, 2014. december 19-étől 1 álláshellyel, 2014.
december 29-étől további 1 álláshellyel való csökkentését. 

2.) A Képviselő-testület az intézményei tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét
felülvizsgálva  megállapította,  hogy  a  Várpalotai  Összevont  Óvoda  és  Bölcsődében
munkaszervezés  útján  más  módon  ellátható  feladatok  miatt  feleslegessé  váló  4  álláshely
megszüntethető. A fentiek alapján a Képviselő-testület a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde
engedélyezett álláshelyeinek számát 2014. szeptember 1-jétől 2 fővel, 2014. december 19-étől 1
fővel, 2014. december 29-étől további 1 fővel csökkenti. A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti.

A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  önkormányzati  foglalkoztatottak  létszáma  a
létszámcsökkentést megelőzően 321 fő, intézményenkénti bontásban:

Várpalota Város Önkormányzata 115 fő
Polgármesteri Hivatal 53fő,
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: 108 fő
Ápoló Otthon: 17 fő
Ringató Bölcsőde: 28 fő. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsődében elrendelt
létszámcsökkentést  követően  az  önkormányzati  foglalkoztatottak  létszáma  317  fő,
intézményenkénti bontásban:

Várpalota Város Önkormányzata 115 fő
Polgármesteri Hivatal 53fő,
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: 104 fő
Ápoló Otthon: 17 fő
Ringató Bölcsőde: 28 fő. 

A Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  elbocsátott  foglalkoztatottal  kapcsolatos  jogviszony
megszüntető okirat kiállításának dátuma: 2014. augusztus 15., illetve 2014. december 1.



3.) A Képviselő-testület a jelen határozattal megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza,
ide  nem  értve  azon  esetet,  ha  ezt  –  önkormányzati  rendeleten  kívüli  –  jogszabályból  adódó
többletfeladatok  indokolják.  Megállapítja,  hogy  a  létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen
foglalkoztatottak  –  jogviszonyban  töltött  idejének  megszakítás  nélküli  –  foglalkoztatására  az
önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti  változás,  feladatátadás  következtében  a  kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

4.)  A  Képviselőt-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  nyújtson  be  kérelmet  a  települési
önkormányzatok és a többcélú kistérségi  társulások létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos
egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló, a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter rendelete szerinti pályázati kiírásnak megfelelő követelmények figyelembe vételével 4
álláshely  tényleges  megszüntetésével  együtt  járó  létszámcsökkentés  miatti  pénzügyi
kötelezettségek teljesítéséhez. 

5.)  A Képviselő-testület az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja az átszervezéssel
járó intézkedések és létszám-racionalizáció fedezetét. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék
a  létszám-,  valamint  a  személyi  juttatás  előirányzat-módosításnak  a  költségvetési  rendeleten
történő átvezetéséről.

Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére: folyamatosan

Felelős: a határozat 4. és 5. pontjában foglaltakért: Talabér Márta polgármester
a munkáltatói intézkedések megtételéért: Takácsné Csajági Veronika intézményvezető

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda

V á r p a l o t a ,  2014. április 10.

Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva
polgármester           jegyző


