Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 26-i ülésén 39/2015. (II. 26.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
39/2015. (II. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat
benyújtására, a 24/2014.(I. 30.) számú határozat megerősítésére
Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4./2014.(III. 13.) számú
rendeletének T/4. számú melléklete tartalmazza a 2014. évi engedélyezett létszámkeret
meghatározását.
A képviselő-testület a 2014. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos
intézkedései során a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
létszámkeretének további csökkentését határozta el az alábbiak szerint:
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2013. évi módosított előirányzata szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2014. 01.01. eredeti előirányzata szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2014. március 1-től (létszámcsökkentési
döntés
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök
könyvtáros
művelődésszervező
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Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után
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A létszámleépítés végrehajtása a 2014. évi utolsó igénylési határidőn túl realizálódott,
ezért a támogatást az ez évi előirányzatból igényeljük meg. A munkáltató a
létszámcsökkentési döntést 2014. március 3-án hozta meg. A felmentési idő és a tényleges
kifizetés 2014. október 3-án, illeve 2014. november 3-án valósult meg. Emiatt nem volt
lehetőség a 2014. évben nyitva álló határidőn belül a pályázat benyújtására.
Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete nem
áll rendelkezésre, illetve hiányt keletkeztet, ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatás
igénylésére pályázatot nyújt be.
Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén

-2kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók- munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan
közalkalmazotti korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után
a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XI.
Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen megjelölt
forrásból támogatást vesz igénybe.
A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a
létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és
– a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben az
önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.
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