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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. október 12-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

150/2015. (X.12.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 268/2012. (XII. 19.) 

képviselő-testületi határozatban foglalt létszámcsökkentési döntését megerősíti.  

 

2.) A Képviselő-testület a 268/2012. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 2. pontját az 

alábbiakra módosítja:  

 

„2. A Képviselő-testület az általa alapított költségvetési szervei közötti létszám- és 

álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva megállapította, hogy a 

Polgármesteri Hivatalban betöltetlen üres álláshely, valamint munkaszervezés útján 

más módon ellátható feladatok miatt feleslegessé váló álláshelyek megszüntethetőek. 

A fentiek alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett 

álláshelyeinek számát 11 fővel csökkenti. A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés 

egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma 

a létszámcsökkentést megelőzően 546 fő, intézményenkénti bontásban: 

Várpalota Város Önkormányzata  118 fő 

Polgármesteri Hivatal  102 fő, 

Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskola:  101 fő 

Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája:  69 fő 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde:  110 fő 

Ápoló Otthon:  18 fő 

Ringató Bölcsőde:  28 fő.  

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban elrendelt 

létszámcsökkentést követően az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma 369 fő, 

intézményenkénti bontásban: 

Várpalota Város Önkormányzata  160 fő 

Polgármesteri Hivatal  53 fő, 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde:  110 fő 

Ápoló Otthon:  18 fő 

Ringató Bölcsőde:  28 fő. 



 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak 

létszámcsökkentést követő összlétszáma tartalmazza a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Várpalotai Járáshivatalához átkerült 34 álláshely miatti 

létszámcsökkentést, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 

törvény alapján a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz átkerült pedagógus és 

pedagógus munkát segítő közalkalmazottak miatti létszámcsökkenést, illetve az 

önkormányzati foglalkoztatotti állományba kerülő 42 fő technikai dolgozó miatti 

létszámnövekedést. A létszámcsökkentést érintő év induló és módosított létszámadatait 

a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az elbocsátott foglalkoztatottakkal 

kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok kiállításának dátuma: 2012. december 

27. Egy fő elbocsátott foglalkoztatott esetében a jogviszony megszüntető okirat 

kiállításának dátuma: 2014. december 11.” 

 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 268/2012. (XII. 19.) képviselő-

testületi határozat 3. pontját az alábbiakra módosítja: 

 

„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 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli – foglalkoztatására a települési 

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.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 36/2014. (IV. 10.) 

képviselő-testületi határozatban foglalt létszámcsökkentési döntését megerősíti. 

 

5.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 36/2014. (IV. 10.) képviselő-

testületi határozat 2. pontjának első mondatát az alábbiakra módosítja:  

 

„ 2. A Képviselő-testület az általa alapított költségvetési szervei közötti 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.” 

 

6.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 36/2014. (IV. 10.) képviselő-

testületi határozat 3. pontját az alábbiakra módosítja: 

 

„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 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli – foglalkoztatására a települési 



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.” 

 

 

 

Határidő:  a hiánypótlás benyújtására: 2015. október 12.  

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2015. október 12. 

 

 

 

 

Talabér Márta                dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                    jegyző 

 

 

 



 


