F.M. Közgyőlése 119/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények körében –
a gazdaságos mőködtetés érdekében – álláshelyek megszüntetésébıl eredı
kiadások pályázati úton történı visszaigénylésérıl

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények körében – a gazdaságos mőködtetés érdekében – álláshelyek
megszüntetésébıl eredı kiadások pályázati úton történı visszaigénylésérıl szóló
elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1. Fejér

Megye

Közgyőlése

költségvetésének

a

Fejér

elfogadásával

Megyei

Önkormányzat

feladatelmaradás

2009.

miatt

3

évi
fı

létszámcsökkentésrıl döntött a Megyei Mővelıdési Központ engedélyezett
létszámának megállapításakor. A Közgyőlés felkéri az intézmény vezetıjét a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelıs:

dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

az intézmény igazgatója

Határidı: azonnal

2. A közgyőlés az érintett intézmények és az Önkormányzati Hivatal létszámát 2009.
április 30. napjától kezdıdıen 2009. év végéig végrehajtva – a kötelezı
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – összesen 39 fıvel, az alábbiak szerint
csökkenti, illetve állapítja meg:

-

Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı
Iskola és Kollégium: 70 fırıl 69 fıre

-

Gárdonyi Géza Iskola: 27 fırıl 26 fıre

-

Petıfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: 49 fırıl 48 fıre

-

Kossuth Zsuzsanna Iskola: 26 fırıl 22 fıre

-

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon:
122 fırıl 115 fıre

-

Fejér

Megyei

Önkormányzat

Pápay

Ágoston

Általános

Iskolája,

Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona: 68 fırıl 64 fıre

-

József Attila Iskola: 24 fırıl 23 fıre

-

Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata: 52 fırıl 51
fıre

-

Fejér Megyei Levéltár: 21 fırıl 19 fıre

-

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága: 114 fırıl 110 fıre

-

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár: 53 fırıl 47 fıre

-

Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja: 222 fırıl 220 fıre

-

Fejér Megyei Mővelıdési Központ: 18 fırıl 16 fıre

-

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal: 69 fırıl 66 fıre

3. Az 1. és 2. pontokban rögzített létszámcsökkentésekkel 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 többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.

4. Az 1. és 2. pontokban rögzített létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken
foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı
üres álláshelyeken, az elıreláthatóan megüresedı álláshelyeken vagy tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a Fejér
Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség.

5. A Fejér Megyei Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat
keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.

6. A Fejér Megyei Önkormányzat az intézményei és az Önkormányzati Hivatal
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata után döntött a felmentéssel együtt
járó létszámcsökkentésrıl.

7. A közgyőlés felkéri az érintett intézmények vezetıit és a fıjegyzıt a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

8. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos
módosításokat a soron következı rendeletmódosítási javaslatba építse be,
továbbá, az intézmények létszámának csökkentésével kapcsolatos eljárásokban
az intézményvezetık által ellátandó feladatok zökkenımentes lebonyolítását a
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal közremőködésével segítse elı.

9. A közgyőlés felkéri továbbá elnökét, hogy a létszámleépítések végrehajtásával
kapcsolatos

felmentési

járandóságok

visszaigénylése

érdekében

pályázatokon a Fejér Megyei Önkormányzat részvételét biztosítsa.

Felelıs:

dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

kiírt

dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

az érintett intézmények igazgatói

Határidı: 2009. április 30-tól folyamatosan

Székesfehérvár, 2009. május 4.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

