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Az előterjesztés tárgya:   Létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. forduló 
 
Iktatószám:  4674/2013 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
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Határozatot kapják: 
 
1.) Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány utca 2. 
2.) Komló Város Önkormányzat gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. 
3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M.u.2/1 
4.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) sz. BM rendelet határozza meg a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos többletköltség igénylésének szabályait. 
 
A rendeletben szabályozásra került, hogy a fenntartó önkormányzatoknak 2013. évben három 
alkalommal nyílik lehetősége pályázat benyújtására a létszámleépítéssel kapcsolatos 
többletköltségekre. A 2013. évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletében került meghatározásra a 
pályázat benyújtási határideje, amely az I. forduló esetében 2013. április 12., a II. forduló esetében 
2013. július 12. napja, míg a harmadik ütemé 2013. szeptember 27. napja.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 2012. december 31 napjával 
megszűnt. A 47/2012. (XI.29.) Tct. határozatban döntöttek 2 fő leépítéséről. A létszámváltozás 2012. 
december 31-ei hatállyal a költségvetésen átvezetésre került. A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás a 3/2013. (II.8.) Tct. határozattal fogadta el 2013. évi költségvetési 
határozatát, melyben meghatározásra került a Tárulás 2013. január 01. napján engedélyezett létszáma. 
 
Intézmény neve 2012. 

december 
31.-ei 
létszám 

47/2012. 
(XI.29) Tct. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

2013.01.01-ei 
engedélyezett 
létszám 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

95 fő -7 fő 2 fő 88 fő 

 
 
Komló Város Önkormányzata a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola esetében a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a 2012. március 28.-ai (7/2012. (III.28.) Tt. 
határozat) ülésén döntött az intézmény engedélyezett létszámáról. A társulás tanácsa öt fő 
létszámcsökkentését határozta el. A döntés következtében az engedélyezett álláshelyek száma 
2012.évben csökkentésre került. 2012.év folyamán 4 fő esetében létszám leépítési pályázat került 
benyújtásra és elfogadásra. 1 fő esetében a bírósági ítélet megszületése után 2013.évben van lehetőség 
a pályázat benyújtására. 
 
Intézmény neve 2012. 

január 1.-ei 
létszám 

7/2012. 
(III.28.) Tt. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

2012.04.01-ei 
létszám 

Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola 

269 fő -5 fő 1 fő 264 fő 

 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet esetében a képviselő-testület a 21/2013. 
(II.21.) sz. határozatában az engedélyezett létszámkeret 6 fővel történő csökkentését rendelte el. 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 21/2013. (II.21.) sz. határozatában a Komló Városi 
Óvoda Szilvási Tagóvodájában feladat megszűnés miatt 1 fő nyugdíjba vonulását határozta meg. 
 
Komló Város 2013. évi költségvetését a 7/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelettel alkotta meg a 
képviselő-testület, melynek 6.sz. mellékletében került meghatározásra az önkormányzat 2013. január 
1. napján engedélyezett létszáma. 
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Intézmény neve 2013. január 

1. 
nyitólétszám 

21/2013. 
(II.21.) sz. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 
2013.03.01-ét 
követően 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 

68 fő -6 fő 1 fő 62 fő 

Komló Városi Óvoda 69 fő -1 fő 1 fő 68 fő 
Önkormányzati összesen 
létszám:  

334,5 fő   327,5 fő 

 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalta, az Elnök szóban terjeszti elő a 
véleményét. 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a Komló Város 
Önkormányzat által fenntartott intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos 2013. évi I. fordulós 
pályázatát és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. ütemében 

az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentések esetében támogatási igény kerüljön 
benyújtásra: 

Intézmény neve 2012. 
december 
31.-ei 
létszám 

47/2012. 
(XI.29) Tct. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

2013.01.01-ei 
engedélyezett 
létszám 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

95 fő -7 fő 2 fő 88 fő 

 
 
Intézmény neve 2012. 

január 1.-ei 
létszám 

7/2012. 
(III.28.) Tt. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

2012.04.01-ei 
létszám 

Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola 

269 fő -5 fő 1 fő 264 fő 

 
 
Intézmény neve 2013. január 

1. 
nyitólétszám 

21/2013. 
(II.21.) sz. 
határozat 

létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 
2013.03.01-ét 
követően 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 

68 fő -6 fő 1 fő 62 fő 

Komló Városi Óvoda 69 fő -1 fő 1 fő 68 fő 
Önkormányzati összesen 
létszám:  

334,5 fő   327,5 fő 
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2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken foglalkoztatott 

dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatásra 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. 

3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető létszám- 
és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött az 
intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 

4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem kerülnek 
visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

5) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 2013. évi 
költségvetési rendeleten vezesse át. 

6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. 
fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 

 
Határidő:  2013. április 12. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Érintett intézmények vezetői 
 
 
Komló, 2013. március 22. 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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