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Tisztelt Társulási Tanács!
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál létszámcsökkentés
végrehajtása vált szükségessé. A létszámcsökkentés a háziorvosi ügyeleti szolgálatnál 1 fő
gépkocsivezetőként közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottat érinti, aki a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal H/KK-929/2015.számú jogerős
határozata értelmében a PÁV I. (első) kategóriában – egyébként alkalmazási feltételként előírt – a
gépjármű vezetésre egészségügyi okokból alkalmatlan.
A Központi Orvosi Ügyelet 2015.szeptember 1.napjával átadásra került a Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat költségvetési intézménynek a közalkalmazotti
jogviszonyban álló személyi állománnyal együtt, áthelyezés jogcímén. Munkáltató az átvételt
követően nem tudta foglalkoztatni a gépkocsivezetőt, ezért közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetését kezdeményezte a fenntartó Társulás Társulási Tanácsánál. A Társulás tag
önkormányzatainak képviselő-testülete a foglalkoztatási lehetőségeket megvizsgálta, és valamennyien
– határozatban foglalt döntésükkel – úgy nyilatkoztak, hogy az érintett közalkalmazottat nem tudják
foglalkoztatni.
Mindezekre, valamint a hatályos jogszabályokban és az ügyhöz kapcsolódó jogszabályokban
foglaltakra figyelemmel az intézmény vezetője érintett munkavállaló határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.)
30.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, 2016.február 22.napjától kezdődő, 60 nap és 6 hónap
felmentési idővel, 2016.október 22-i hatállyal felmentéssel megszüntette. A Kjt.3.§ (3) bekezdése
alapján a felmentési idő teljes tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Munkavállaló a
Kjt. 37.§ (6) bekezdés g) pontja, valamint a 37/A.§ (7) bekezdése alapján nyolc + négy, összesen
tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.
A létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében a társulás székhelye
szerinti települési önkormányzat pályázatot kíván benyújtani (pályázati kiírásban előírtak szerint) a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására”.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatás a munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési
illetményre, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára,
továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adó teljes összegének 75%-ára,
de maximum 4 millió forintra igényelhető, a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függő
mértékben. A székhely település adóerő-képessége (1.kategória) szerint a támogatás mértéke 100 %.
A 2016.évi költségvetésről szóló 2015.évi C. törvény 3.melléklet I.2.pontja szerint a pályázat
benyújtása három ütemben történhet, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2016. április 8., II. ütem
2016. július 8., III. ütem 2016. szeptember 23. A pályázati kiírást a Magyar Államkincstár 2016.április
4-én küldte meg az önkormányzatoknak, ezért a pályázat benyújtására a II. ütemben kerül sor.
A támogatás folyósítása - a II. ütemben benyújtott pályázatok esetében - az október havi nettó
finanszírozás keretében, előfinanszírozás formájában, egy összegben történik. A pályázati kiírás
megjelenése és az I. ütem határideje közötti idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy a pályázat az I.
ütemben benyújtásra kerüljön.
Az Államkincstárral megtörtént az előzetes egyeztetés a beadandó pályázattal kapcsolatban .
A 2016. évben megváltozott pályázati feltételek miatt a képviselő-testületek által korábban
meghozott határozatok nem felelnek meg , ezért az új előírásoknak megfelelő tartalommal
azokat ismételten meg kell hozni. Tisztelettel kérjük a polgármestereket , hogy a képviselőtestületek elé szíveskedjenek előterjeszteni azt a módosított határozati javaslatot, ami a jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Az új határozatokat legkésőbb 2016. május 31. napjáig kérjük megküldeni a Társulás
székhelyére.
A létszámcsökkentési kiadások, és a támogatási igény kimutatását az előterjesztés 1.sz.melléklete
tartalmazza.
Tisztelt Társulási Tanács!
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos, „Helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: társulás)
Társulási Tanácsa a társulás létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatása” címen egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének benyújtásáról döntött.
A társulás és a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat összesen létszámadatainak alakulása
(engedélyezett álláshelyek száma) a létszámcsökkentés előtt és a
létszámcsökkentés után:
1) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnál
létszámcsökkentés előtt 1 fő, létszámcsökkentéssel érintett 0 fő
létszámcsökkentés utáni létszámadat 1 fő.
2) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálatnál
létszámcsökkentés előtt 49 fő, létszámcsökkentéssel érintett 1 fő
létszámcsökkentés utáni létszámadat 48 fő.
3) A Társulásnál és a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti
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és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál összesen
létszámcsökkentés előtt 50 fő, létszámcsökkentéssel érintett 1 fő
létszámcsökkentés utáni létszámadat 49 fő.
A létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatásra benyújtandó pályázatban összesen 1 fő érintett.
Az elbocsátott főfoglalkozású, közalkalmazotti jogviszonyban álló
foglalkoztatottal
kapcsolatos
jogviszony-megszüntető
okirat
kiállításának dátuma az alábbi: 2016.február 22.
A társulás székhelye szerinti települési önkormányzat a 2016.központi
költségvetésről szóló 2015.évi C. törvény 3. melléklet I.2. pontja
szerint a II ütemben, 2016. július 8-ig nyújtja be támogatási igényét.
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy fenntartói körén belül
intézményénél, a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál - az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében, a kérelem benyújtójának fenntartói
körén kívüli munkáltatónál - a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy munkaviszonyban
töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzat alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A Társulást fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
határozatban
rögzítették,
hogy
az
érintett
személy
továbbfoglalkoztatására az önkormányzatoknál és az általuk
fenntartott intézményeknél nincs lehetőség.
A Társulás és Intézménye létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről. A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem
kerül visszaállításra, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
megbízza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóth Csaba Elnök
Határidő: azonnal
Lesenceistvánd, 2013.április 7.
Tóth Csaba
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

elnöke

Dr. Gelencsér Ottó
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője
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