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Előterjesztés 
 Tárgya: Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos támogatási igény jóváhagyása. 

 Előterjesztő: Pék László polgármester 

 Előkészítette: Tóthné Titz Éva aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 54/2013.(VII.31.)  

számú határozatával a Társulás által ellátandó feladatok 2014. január  1. napjától történő 

változása    ( belső ellenőri feladat ellátás megszűnése ) miatt a társulással foglalkoztatási 

jogviszonyban álló belső ellenőr közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentésről döntött. 

 A Társulási Tanács a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri többletköltségek 

csökkentése érdekében 55/2013.(VII.31.) számú határozata alapján támogatási igényt nyújt be 

a jelenleg hatályos 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján. Fenti rendeletben a jogszabályi 

környezet módosításából eredően a támogatás igénylésének benyújtásához szükséges 

mellékletként - a Magyar Államkincstár részére megküldendő dokumentumként – szerepel a 

társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületi határozata. 

 A Társulási Tanács döntésével első lépcsőben érintett, a létszámcsökkentés miatt egyszeri 

többletköltséget jelentő munkakör az alábbi: 1 fő   belső ellenőr 

 

A támogatási igény benyújtására - a Magyar Államkincstár részére – a harmadik ütemben, 

2013.szeptember 27-ig van lehetőség. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, 

hogy a támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a támogatást  igénylő 

fenntartói körén kívüli Kékkút Község tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az 

intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely 

átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel 

együtt járó létszámcsökkentésről. 

 

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a 

létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő 

folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az 

alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő 

                                    

Kékkút Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a 



társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - 

benyújtását támogatja, azzal egyetért. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 


