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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 
szabályozza az önkormányzatoknál keletkezett egyszeri többletköltség igénylésének 
szabályait. A rendelet 2. §-a kimondja, hogy igénylést nyújthat be a helyi önkormányzat, ha a 
helyi önkormányzat intézményeiben köztisztviselői, közalkalmazotti, alkalmazotti 
jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséről döntött, valamint a létszámcsökkentési 
döntéséből egyértelműen beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek. 
 
A rendeletben szabályozásra került, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a 2011. évben 
három alkalommal nyílik lehetősége pályázat benyújtására. A pályázat II. fordulójának 
benyújtási határideje 2011. július 12. napja. Komló Város Önkormányzat az I. ütemben 15 fő 
álláshelyre kifizetett juttatás összegére nyújtott be pályázatot, 18 fő került leépítésre. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (II. 3.) sz. határozatában 
jóváhagyta a város 2011. évi költségvetési rendelete I. fordulós megvitatását. A 32/2011. (II. 
24.) sz. határozatában, a 2011. évi költségvetés II. fordulós megvitatásakor intézkedési terv 
kidolgozását határozta meg az önkormányzat által fenntartott és önkormányzati kiszervezett 
intézmények esetében, a gazdaságosabb, költségtakarékosabb működés biztosításához. 
 
A Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója a 179/2010. (XII. 16.) sz. 
határozattal került elfogadásra, amely szintén megfogalmaz az intézmények számára 
intézkedéseket. 
 
A létszámcsökkentési pályázat II. fordulójában az önkormányzat által fenntartott intézmények 
közül a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2011. évben meghatározott 
leépítéséből egy fő részére kifizetett juttatás kerül visszaigénylésre. A Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola engedélyezett létszáma 2011. január 1. napján 280 fő volt. Az I. 
fordulóban leépítésre került közalkalmazotti létszám csökkenése, valamint az intézményi 
átszervezést követően 2011. június 1. napján az engedélyezett létszáma 272 fő. A II. fordulót 
követően engedélyezett létszáma 271 főre változik. A létszámleépítés a 3/2011. (II. 3.) sz. 
határozat 9. 6. pontja alapján került végrehajtásra. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta, az Elnök 
szóban terjeszti elő a véleményét. 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembe vételével 
megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat által fenntartott intézmények 
létszámcsökkentésével kapcsolatos II. fordulós pályázatát. 
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ 

Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti intézményből egy fő 
leépítésre kerülő közalkalmazott részére kifizetett juttatás a 2011. évi létszámcsökkentési 
pályázat II. fordulója keretében visszaigénylésre kerüljön. 
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2) A Képviselő-testület a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola engedélyezett 
létszámát 2011. január 1. napján 280 főben, a létszámleépítést és az átszervezést 
követően 2011. június 1. napján 272. főben határozta meg. A pályázatban szereplő 
létszámleépítést követően az intézmény engedélyezett létszáma 271 főre csökken. 

3) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 
foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 
létszám- és álláshely átcsoportosítási lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében 
döntött az intézmények létszámcsökkentésről a 2011. évre vonatkozóan. 

5) A Képviselő-testület utasítja a főjegyzőt, hogy az álláshely megszűnését követően a 
2011. évi költségvetési rendeleten vezesse át a létszámcsökkenést. 

6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat II. 
fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 

 
 
 
Határidő:  2011. július 12. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Érintett intézmény vezetője 
 
 
 
 
K omló, 2011. június 9. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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