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Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. (I.29.) számú határozatában arról
döntött, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény Csikóstőttősi
Óvodájában 1 fő létszámcsökkentést kell végrehajtania a munkáltatónak
óvodapedagógusi munkakörben 2013. február 15. napjától.
Az intézményvezető a létszámcsökkentést 1 fő óvodapedagógus határozatlan
időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésével
végrehajtotta. A felmentési idő kezdete 2013. február 15., utolsó napja 2013. július 16.
A dolgozót 5 havi felmentési idő és 5 havi végkielégítés illeti meg.
Az intézményvezető a munkáltatói döntés előtt a fenntartó Kapos-menti Oktatási
Társulás valamennyi önkormányzatától nyilatkozatot kért a felajánlható álláshelyekkel
kapcsolatban. Tájékoztatta az intézmény óvodapedagógusait a létszámcsökkentésről,
és a részmunka vállalásának lehetőségéről. A fenti megkeresések nem jártak
eredménnyel, így állásfelajánlást nem lehetett biztosítani.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény 3.
melléklet 6. pontjában foglaltak alapján a központi költségvetés hozzájárulást biztosít
a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben
biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti,
2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013.
években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely
megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt
évig nem állítható vissza, kivéve ha jogszabályból (ide nem értve a települési
önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeit az 5/2013. (III.14.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza. A Rendelet szerint a társulás létszámcsökkentési döntéséhez
kapcsolódóan a társulás székhelye szerinti önkormányzat jogosult igény benyújtására.
A Rendelet 6. §-a határozza meg az igénylésben elismerhető kiadások körét. Ez
alapján a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt
fizetendő, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális
hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális
hozzájárulási adója teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra
igényelhet támogatást az önkormányzat.
A Rendelet 10. §-a értelmében

„10. § (1) Ha az igénylő a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a
megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy az - települési
önkormányzati rendeleten vagy társulási tanácsi határozaton kívüli jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő számára kötelezően ellátandó
többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott
támogatásról
a) a 2013. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon
keresztül a minisztériumot tájékoztatni,
b) 2013. évet követően köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított
támogatást visszafizetni.”
A Rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzatnak az igényléshez be
kell nyújtania a képviselő-testület határozatát arról, hogy az igénylő fenntartói körén
belül - települési önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál, társulás esetén intézményeinél és munkaszervezeténél - a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontja szerint II. ütemben
2013. július 12., III. ütemben 2013. szeptember 27.
A létszámcsökkentés közösen fenntartott intézményben történt, így valamennyi
önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy nem tudja vagy nem kívánja a
létszámcsökkentési döntéssel foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni. A nyilatkozat
kiadásakor és a munkáltatói intézkedés meghozatalakor az intézmény esetében
létszámnövelést még nem hagyott jóvá a képviselő-testület. Létszámnövekedés esetén
csak abban az esetben igényelhető a támogatás, ha a növekedést jogszabályváltozásból
adódó, és azt az igénylő számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik
szükségessé.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője jelenleg azzal a kéréssel fordul
a képviselő-testülethez, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.
számú melléklete alapján a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatottak
előírt létszámának teljesítése miatt 4 fővel növelje a létszámát. A létszámcsökkentés a
csikóstőttősi tagintézményben következett be, a pályázat bírálatakor azonban az
intézményi létszámot és a hivatali és valamennyi intézmény engedélyezett
álláshelyeinek összesített létszámát kell bemutatni. A feladatváltozás miatti intézményi
átalakítások következtében az egyes intézmények létszáma is módosul, a tagintézmény
a Dombóvári Gyermekvilág Óvodához került át.
A Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága a pályázat szabályszerűségét
felülvizsgálja, az igénylésről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.
A pályázatot csak Dombóvár Város Önkormányzata tudja benyújtani, ha öt éven belül
az álláshelyet visszaállítja, a támogatást kamattal együtt vissza kell fizetnie.

Csikóstőttős Önkormányzata kezdeményezte a pályázat benyújtását, melyet abban az
esetben javasolok, amennyiben önkormányzatunkat hátrány nem érheti.
A fentiek miatt olyan megállapodás rendelkezésre állása esetén javaslom a pályázat
benyújtását, melyben Csikóstőttős Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a sikertelen
pályázat esetében a felmentéssel kapcsolatos kiadásokat viseli, valamint az elnyert
támogatás visszafizetése esetén a visszafizetési kötelezettséget kamatokkal együtt
rendezi.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontjában
meghatározott feltételek alapján, a települési önkormányzatok és társulásaik
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013. (III.14.) BM rendeletben foglalatra tekintettel a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Tagintézményének Csikóstőttősi
Óvodájában (telephely) 2013. július 17-től egy fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos
döntése alapján egyszeri költségvetési támogatást igényel.
A támogatás iránti igényt a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménye
vonatkozásában nyújtja be az önkormányzat a létszámleépítéssel érintett
óvodapedagógus álláshelyen egy fő felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire.
A létszámleépítéssel érintett közalkalmazott továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek
tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek
ismeretében döntött az intézmény létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. A
megszüntetett álláshelyet a Képviselő-testület legalább öt évig nem állítja vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat
2013. évi II. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséhez a
pályázat benyújtásáról intézkedjen, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy
Csikóstőttős Önkormányzatával a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatási igény elutasítása és a támogatás felhasználására vonatkozó
szabályok megsértése esetére a felmentés kiadásainak és a jogtalanul igénybevett
összeg és kamatainak fizetésére megállapodást kössön.
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