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 E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 25-én  
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló 
 
Iktatószám:   6525/2016. 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
Határozatot kapják: 
 

1.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
2.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet  

7300 Komló, Városház tér 3. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatásának a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 2. pont szerinti rendelkezésével összhangban. 
 
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása települési önkormányzatnak az általa 
fenntartott intézményben a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 
2015. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2015. és 2016. években esedékes 
jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. 
 
A rendeletben szabályozásra került, hogy a települési önkormányzatoknak 2016. évben három 
alkalommal nyílik lehetősége pályázat benyújtására. A III. forduló benyújtási határideje 2016. 
szeptember 23. napja.  A pályázati kérelmet e határidőig kell elektronikus úton rögzíteni az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben, valamint fenti határidőig két eredeti példányban, papír 
alapon a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága részére meg kell küldeni. 
 
A pályázati felhívásra önkormányzatunk a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan a 
gyermeklétszám-csökkenés miatt létszámcsökkentési pályázatot nyújt be.  
 
A Komló Városi Óvoda jelenlegi engedélyezett létszáma 104 fő, melyből 1 főt érintően 
(nyugdíjaztatás) kerül sor támogatási igény benyújtására, így a létszámcsökkentést követően kialakult 
engedélyezett létszám 103 főre csökken. 
 

Intézmény neve Jelenlegi 
engedélyezett létszám 

(fő) 

Létszámcsökkentési 
pályázatban érintett 

létszám (fő) 

Engedélyezett létszám 
2016.08.26. követően 

(fő) 
Komló Városi Óvoda 104 1 103 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Létszámcsökkentési 
pályázat 2016. évi III. című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. 

ütemében a gyermeklétszám-csökkenés miatt a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan 
az alábbiak szerint támogatási igény kerüljön benyújtásra: 

 
Intézmény neve Jelenlegi 

engedélyezett létszám 
(fő) 

Létszámcsökkentési 
pályázatban érintett 

létszám (fő) 

Engedélyezett létszám 
2016.08.26. követően 

(fő) 
Komló Városi Óvoda 104 1 103 

 
2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
– foglalkoztatására a települési 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. 
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3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és 
álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
létszámcsökkentéséről a 2016. évre vonatkozóan. 
 

4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem kerül 
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 2016. évi 

költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. 

fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 
 
 
 
Határid ő:  2016. szeptember 23. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   
 
K omló, 2016. augusztus 24. 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 


