
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

10/2011.(II.2.) Ökt. számú 
határozata 

 
közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) 
bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében a  
 
a) Közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca közoktatási intézmény  
 
- székhelyintézményében 2011. február 7. valamint 2011. október 3. napjával kezdődően 
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el és a pedagógus közalkalmazotti létszámból 1 
fő, a technikai létszámból 1 fő 
- Mezőladány tagintézményben 2011. június 22. napjával kezdődően végrehajtandó 
létszámcsökkentést rendel el és a pedagógus közalkalmazotti létszámból 1 fő, 
 
b) Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egyéb étkeztetés  
szakfeladaton  2011. február 7. valamint 2011. március 1. napjával kezdődően 
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el és a közalkalmazottak létszámából 2 fő  
 
álláshelyet megszüntet. 
 
2./ Nyilatkozik arról, hogy 
 
a  létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, továbbá a megszüntetett 
álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 
indokolttá teszik. 
Nyilatkozza továbbá hogy az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely- átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében 
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 
 
3./  
a) A Közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca közoktatási intézmény  
 
- székhelyintézmény közalkalmazotti létszámát  2011. október 8. napjától  - figyelemmel a 
264/2010. (IX.15.) Ökt. számú határozatban foglaltakra - 44 főről  43 főben, az intézmény 
létszámkeretét 95 főről  94 főben , 
- a Mezőladány tagintézmény közalkalmazotti létszámát  2012. február 22. napjától 23 
főről 22 főben, az intézmény létszámkeretét  94 főről 93 főben  
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- a székhelyintézmény közalkalmazotti létszámát 2012. május 3. napjától  a 
székhelyintézmény közalkalmazotti létszámát  43 főről 42 főben, az intézmény 
létszámkeretét  93 főről 92 főben  
 
b) A  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egyéb étkeztetés 
tevékenység szakfeladat  közalkalmazotti létszámát 2011. július 30.  napjától 8 főről 7 
főben, 2011. október 9. napjától  7 főről 6 főben , a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó 
szakfeladatok létszámkeretét 2011. július 30.  napjától 20 főről  19 főben, 2011. október 9. 
napjától 19 főről 18 főben 
 
határozza meg. 
 
Az önkormányzat létszámkeretét ,  a 264/2010. (IX.15.) Ökt. számú határozatát figyelembe 
véve  
 
2011. július 30.  napjától  115 főről 114  főben  
2011. október 8. napjától 114 főről 113 főben 
2011. október 9. napjától 113 főről 112 főben 
2012.február 22. napjától 112 főről 111 főben 
2012. május 3. napjától 111 főről 110 főben 
 
határozza meg a határozat mellékletében foglaltak alapján.  
 
Felhívja a költségvetési szervek vezetőit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a megszüntetett létszámhoz kapcsolódó költségvetési változásoknak a 
költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről gondoskodjon.  
Felkéri a polgármestert, hogy a tényleges létszámcsökkentések alapján a 
létszámcsökkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések pénzügyi fedezetének biztosítása  
iránt pályázatot nyújtson be. 

 
Határidő: pályázat benyújtására  2011. április 12. 
Felelős:   a pályázat benyújtásáért a polgármester 
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