F.M. Közgyőlése 202/2007. (IV.26.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal átszervezésével összefüggı
létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések megtételérıl

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
átszervezésével

kapcsolatos

létszámcsökkentéssel

kapcsolatos

intézkedések

megtételérıl szóló elıterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1. Fejér Megye Közgyőlése 80/2007. (III.21.) K.h.sz. határozatával meghatározta a
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal új belsı szervezeti tagozódását. A közgyőlés a
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal átszervezésével kapcsolatosan a hivatal
létszámát 2007. május 15. napjával 64 fırıl 55 fıre csökkenti.

A közgyőlés felhívja a megyei fıjegyzıt a létszámcsökkentéssel kapcsolatos
szükséges munkáltatói intézkedéseket megtételére.

Felelıs: Dr. Varjú Mihály fıjegyzı

Határidı: folyamatos

2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a megszüntetett álláshelyekkel járó
kiadások fedezetére a pályázati kiírásnak megfelelıen nyújtson be pályázatot az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

A közgyőlés (az átszervezésbıl adódó létszámcsökkentés elıkészítése során)
megállapította, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak –
munkaviszonyban
alkalmazására

az

töltött

ideje

önkormányzat

folyamatosságának
költségvetési

megszakítása

szerveinél

a

nélküli

meglévı

-

üres

álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken,

illetve

szervezeti

változás,

feladatátadás

következtében

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség,

az

A közgyőlés rögzíti, továbbá, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl
szóló

2005. évi CLlII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontja szerinti pályázat

keretében e munkavállalók után támogatásban nem részesült.
A fenti létszámcsökkentéssel kapcsolatosan a közgyőlés rögzíti, hogy döntése
egyidejőleg az érintett álláshelyek megszüntetését is jelenti. Az ily módon
megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha
jogszabályból adódó kötelezıen ellátandó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Az
Önkormányzat a támogatásról szóló döntést követı 5 évig – az év végi elszámolás
keretében az ÖTM által készített adatlapon – évente beszámol az illetékes
Igazgatóságnak.

Felelıs: Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: 2007. október 31.

3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a létszámcsökkentéssel összefüggésben a
költségvetési rendelet módosítására a közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére tegyen
javaslatot.

Felelıs: Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: 2007. június 28.

Székesfehérvár, 2007. május 14.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

