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Határozatot kapják: 
 
1.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M.u.2/1 
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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.  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.08.) számú rendelet módosításáról 2. sz. 
melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2013. június 28-án engedélyezett létszámát, 
mely alapján a Komló Városi Óvoda engedélyezett létszáma 73 fő volt. 
 
A képviselő-testület Komló Város Óvodai feladat-ellátásának átszervezéséről döntött a 72/2013. 
(V.30.) sz. határozatában, melynek értelmében a Komló és Térsége Óvodái megszűntetésre került, a 
Sallai utcai és a Körtvélyesi Óvoda a Komló Városi Óvoda tagintézményévé vált 2013. július 1. 
napjával. A Sallai utcai és a Körtvélyesi Óvoda engedélyezett létszáma 39 fő volt, így a Komló Városi 
Óvoda engedélyezett létszáma 112 főre változott. 
 
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény 
43. § (2) bekezdése módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú 
mellékletét úgy, hogy a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott 
létszámát csökkentette. 
 
A fent leírtak alapján az engedélyezett álláshelyek száma 4 fővel csökkent, melyből 1 fő 
(nyugdíjaztatás) esetén kerül sor támogatási igény benyújtására. Így a létszámcsökkenést követően 
kialakult engedélyezett létszám 108 fő.  
 
 
Intézmény neve 20/2013. 

(VI.28.) 
rendelet 
létszám 

105/2013. 
(VI.27.) 
sz. 
határozat 

létszámcsökkentés létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 
2013.09.27-ét 
követően 

Komló Városi 
Óvoda 

73 fő 112 fő - 4 fő 1 fő 108 fő 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével az előterjesztést támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos 2013. évi III. fordulós pályázatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi III. 

ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentés esetében támogatási igény kerüljön 
benyújtásra: 

 

 2 



 
 
Intézmény neve 20/2013. 
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rendelet 
létszám 

105/2013. 
(VI.27.) 
sz. 
határozat 

létszámcsökkentés létszám 
leépítési 
pályázatban 
érintett 
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2013.09.27-ét 
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Óvoda 

73 fő 112 fő - 4 fő 1 fő 108 fő 

 
2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyen foglalkoztatott 

dolgozó – 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 III. 
fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 

 
 
 
Határidő:  2013. szeptember 27. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Érintett intézmény vezetője 
 
 
 
K omló, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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