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KIEGÉSZÍTÉS
Az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
kollégiumi épület hasznosíthatósági kérdése című előterjesztéshez
A kollégium megszüntetése az intézménynél álláshely csökkenést és az ebből adódó
felmentés jelentős összegű, a költségvetésben nem tervezett kiadást eredményez.
A kollégium engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 3 fő. Az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1 fő jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetését jelezte, erre készített számítást, melynek felülvizsgálatát javasoljuk.
A helyi önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének részletes feltételeit az 5/2011. (III.3.) BM
rendelet szabályozza.
Igénylést akkor lehet benyújtani, ha az önkormányzat főfoglalkozásban, határozatlan
idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók –
kivéve közfoglalkoztatásban munkát végzők – jogviszonyának megszüntetéséről
döntött, a döntéséből – intézményenként – egyértelműen beazonosíthatóak a
megszüntetett álláshelyek és 2010. szeptember 30. napját követően fizetési
kötelezettsége keletkezik.
Nyilatkozni kell arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására
a költségvetési szerveknél és a hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a jogviszony folyamatosságának megszakítása nélkül nincs lehetőség.
Társulásban fenntartott intézmény esetén valamennyi önkormányzat nyilatkozata
szükséges.
Az intézmények létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felül kell vizsgálni, a felülvizsgálat
megállapításait tartalmaznia kell a létszámcsökkentési döntésnek.
Meg kell vizsgálni, hogy a foglalkoztatott a prémiumévek programban részt vehet-e,
ha igen akkor szükséges nyilatkoznia, hogy abban részt kíván-e venni.
Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbővítés is történik, akkor vizsgálni szükséges,
hogy a felmentéssel vagy rendes felmondással érintett foglalkoztatott az új álláshelyen
foglalkoztatható-e, és a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges.
Létszámnövekedés esetén csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a
növekedést – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és
azt az igénylő számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik szükségessé.
Az igényelhető támogatás mértéke a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy
havi felmentési illetmény és annak járulékai, továbbá a jogszabály szerinti
végkielégítés és járulékai teljes összegének fele, de maximum 2 millió forint.
Nyugdíjban részesülők esetén egy havi felmentési időre járó illetményre, valamint
ezen összeg járulékaira lehet pályázni.
A költségvetési rendelet a felmentés kiadásaira nem tartalmaz forrást, a pályázati
támogatás fedezetet a jelzett kiadásra nem biztosít, a pályázat benyújtásához szükséges
feltételek és előírások miatt szükséges alternatív lehetőségek keresése, annak
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vizsgálata, hogy a kollégiumi megszűnő álláshelyein foglalkoztatottak további
foglalkoztatására más intézménynél van-e lehetőség.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az
Oktatási és Kulturális Bizottságot annak vizsgálatával, hogy az Illyés Gyula
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumának megszüntetése
miatt jelentkező létszámcsökkentés kiadásai a jogszabályoknak
megfelelnek-e,
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak további foglalkoztatására milyen lehetőség van, a
vonatkozó BM rendelet alapján az önkormányzat jogosult-e támogatást
igényelni.
2. Ha a támogatás igénylésére lehetőség van, felkéri a bizottságot az ehhez
szükséges döntések, felülvizsgálatok előkészítésére.
Határidő:
2011. augusztus 31.
Felelős:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Dombóvár, 2011. július 5.
Szabó Loránd
polgármester

