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A döntés meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel

Javaslat
létszámcsökkentéssel kapcsolatos
döntés meghozatalára

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2015. szeptemberi rendkívüli ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előkészítette: Juhászné Mustó Mária

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat gazdálkodásában, pénzügyi helyzetében - önhibánkon kívül – olyan
problémák merültek fel, amelyek szükségessé tesznek több szigorító intézkedést is.
Az idei év elején engedélyezett létszámhoz képest 2 fővel kevesebb, 42 köztisztviselő állt
közszolgálati jogviszonyban a Polgármesteri Hivatallal. Január 1-jéhez képest ez a létszám
különböző jogviszony megszűnések miatt 4 fővel csökkent, jogviszony létesítések miatt 2
fővel nőtt, így a jelenlegi 2015. 09. 15-én betöltött álláshelyek száma 40, a 2015. 07. 01.-től
engedélyezett létszámkeretnél 3 fővel kevesebb. A 3 betöltetlen üres álláshely megszüntetése
szintén indokolt racionális gazdálkodási okok (hiszen ezek az álláshelyek azért nem lettek
betöltve, mert a takarékoskodás ezt kívánta, és a Hivatal szakszerű működése így is
biztosított) és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye miatt.
A Polgármesteri Hivatal létszám keretét összességében 2015. évben 5 fővel indokolt
csökkenteni.
Ebből 2 főre vonatkozóan (2 műszaki ügyintéző munkakör) pályázatot kívánunk benyújtani a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 2.
pont szerinti:
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a 2015. évi Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot megismerte.
A Képviselő-testület a 2015. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései
során és a rendelkezésre álló források hiánya miatt a Pásztói Polgármesteri Hivatal
létszámkeretének csökkenését határozta el az alábbiak szerint:

Pásztói Polgármesteri Hivatal
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2015. 01.01 eredeti
előirányzat szerint
Létszámkeret csökkentés 2015. 07. 01-től ( 2015. II.ütemben
pályázat benyújtva)
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után 2015. 07. 01-től
További létszámkeret csökkenés összesen 2015. évben
Ebből létszámcsökkentési pályázatban igényelve (2015. III. ütem)
munkakör: 2 fő műszaki ügyintéző
Létszámcsökkentés után engedélyezett létszámkeret

fő
44
1
43
5
2
38

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 kívüli munkáltatónál
az érintett munkavállalók- munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan
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 nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester
A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

