F.M. Közgyőlése 177/2009. (VI.25.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények,
továbbá a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek
megszüntetésébıl eredı kiadások pályázati úton történı visszaigénylésérıl

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalnál 1 technikai
álláshely, a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı három intézmény
tekintetében – az Eötvös József Szakképzı Iskolánál 2 szakmai, 1 technikai, az
Integrált Szociális Intézménynél 6 technikai álláshely, a Fejér Megyei Múzeumok
Igazgatóságánál 2 szakmai álláshely – megszüntetésébıl eredı kiadások pályázati
úton történı visszaigénylésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:

1. A Közgyőlés

a./ A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 2009. július
1. napjától 2009. december 31-ig végrehajtva 66 fırıl 65 fıre

b./ a FMÖ. Eötvös József Szakképzı Iskola engedélyezett létszámát 2009.
július 1. napjától 2009. december 31-ig végrehajtva – a kötelezı
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – 60 fırıl 57 fıre,

c./ a FMÖ. Integrált Szociális Intézménye engedélyezett létszámát 2009. július
1. napjától 2009. év végéig végrehajtva 480 fırıl 474 fıre

d./ a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága engedélyezett létszámát 2009.
július 1 napjától 2009. év végéig végrehajtva 110 fırıl 108 fıre

csökkenti, illetve állapítja meg.

Az önkormányzat összesített engedélyezett létszáma 4371 fırıl 4359 fıre
csökken.

2. Az 1. pontban rögzített létszámcsökkentéssel kapcsolatosan a közgyőlés rögzíti,
hogy döntése egyidejőleg az érintett álláshelyek megszüntetését is jelenti. Az ily
módon az intézményeknél megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.

3. A 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.

4. 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.

5. A Fejér Megyei Önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az
intézmények

közötti

lehetıségének

tervezhetı

felülvizsgálata

után

létszámdöntött

és
a

álláshely-átcsoportosítás
felmentéssel

együtt

járó

létszámcsökkentésrıl.

6. A közgyőlés felkéri az érintett intézmény vezetıjét a racionalizálással,
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

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

felmentési

járandóságok

visszaigénylése

érdekében

pályázatokon a Fejér Megyei Önkormányzat részvételét biztosítsa.
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