
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

54/2015. (V.7.) sz. határozata 
 

A Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével 
kapcsolatos döntések 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi 
Óvoda átszervezéséről és létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést.  
 
1.)  A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2015/2016. 

nevelési évben szervezhető csoportok számát a Komló Városi Óvoda 
tekintetében 26 csoportban határozza meg.  

 
2.) A Képviselő-testület támogatja a Komló Városi Óvoda Kökönyösi 

Tagóvodájában a tornaszoba kialakítását, és a felkéri a polgármestert, hogy a 
soron következő rendes képviselő-testületi ülésre mérje fel a fejlesztés 
költségeit és tegyen javaslatot a fejlesztés forrásainak biztosítására. 

 
3.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek 

számát 2015. szeptember 1. napjától 104 főben határozza meg. 
 
4.)  A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshelyek 

számának változását a költségvetési rendeleten annak soron következő 
módosítása alkalmával vezesse át. 

 
5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 

2015. évi II. ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentés 
esetében támogatási igény kerüljön benyújtásra: 
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6.) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött idejének 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat által 
alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatóan megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
nincs lehetőség. 

 
7.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat által alapított 

költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét 
megvizsgálta, és ennek ismeretében döntött az intézmények 
létszámcsökkentéséről a 2015. évre vonatkozóan. 

 
8.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 

évig nem kerülnek visszaállításra, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli 
– jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
9.)  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy saját forrásból a jogszabályban 

meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni. 
 
10.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési 

pályázat 2015. évi II. fordulójában, a támogatás igényléséről intézkedjen. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 


