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Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Tanácsnak a 2012. évi
költségvetésről szóló 3/2012. (II. 20.) határozata, 25/2013.(XI.13.) határozata,
26/2013.(XI.13.) határozata, 27/2013.(XI.13.) határozata, és 3/2013. (II.05.)
határozata alapján végrehajtott létszámcsökkentések fedezetére egyszeri költségvetési
támogatást igényelhet.
A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntésivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM
rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 2. § (1) bekezdés f) pontja, 4. § (1) bekezdése
és 5. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának - az egyszeri költségvetési támogatás igénylésében szereplő
munkavállalók esetében - nyilatkozni szükséges arról, hogy:
„Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetési szervénél és az
önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, a megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következében az
igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatón a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.”
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának nyilatkoznia kell
arra vonatkozóan is, 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.
Amennyiben a Társulás a támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a
megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy a számára ellátandó
többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott
támogatásról le kell mondani, illetve vissza kell fizetni.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2012-ben döntött
arról, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetét, amely
költségvetési szervként működött, 2012. december 31-i hatállyal megszünteti. A
költségvetési szervnél foglalkoztatottak közül egy fő került áthelyezésre Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, tekintettel arra, hogy 2013. január 1jétől a Hivatal látja el a Társulás munkaszervezeti feladatait.
A többi foglalkoztatott munkavégzésre irányuló jogviszonya megszüntetésre került.
A Társulás a BM rendelet alapján a végrehajtott intézmény átszervezéshez
kapcsolódó létszámcsökkentések fedezetére egyszeri költségvetési támogatást
igényelhet, oly módon, hogy a támogatási kérelem benyújtására a székhelytelepülés
önkormányzata jogosult.
A BM rendelet szerint társulási létszámcsökkentési döntés végrehajtása esetében a
támogatás igénylésének feltétele, hogy a társulást alkotó önkormányzatok is
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nyilatkozzanak arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottat nem
tudják továbbfoglalkoztatni.
Ahhoz, hogy a megszüntetéshez kapcsolódó többletkiadással összefüggő támogatási
igényt be tudja adni a székhelytelepülés önkormányzata, a fentiekről szükséges
határozatba foglalt nyilatkozatot tenni valamennyi képviselő-testületnek.
Az igénylés benyújtásának határideje szeptember 27.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. szeptember 11.
Fiskál János

-4-

HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntéséhez
kapcsolódó többletkiadással összefüggő támogatás igényléséhez szükséges
nyilatkozatról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó
többletkiadással összefüggő támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Tanácsnak a 2012. évi
költségvetésről szóló 3/2012. (II. 20.) határozata, 25/2013.(XI.13.) határozata,
26/2013.(XI.13.) határozata, 27/2013.(XI.13.) határozata, és 3/2013. (II.05.)
határozata alapján végrehajtott létszámcsökkentések fedezetére egyszeri
költségvetési támogatást igényelhet.
2. A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntésivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló
5/2013. (III. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja, 4. § (1) bekezdése, 5.
§ (1) bekezdés g) pontja értelmében Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – az egyszeri költségvetési támogatás igénylésében szereplő
munkavállalók esetében – az alábbi nyilatkozatot teszi:
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy fenntartói
körén belül a költségvetési szervénél a meglévő üres álláshelyeken, a
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.”
3.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 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. Amennyiben
a Társulás a támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett
álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy a számára ellátandó többletfeladatok
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nem teszik szükségessé,
támogatásról:

ezen

álláshely

megszüntetésére

jóváhagyott

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.
3.

A Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a
támogatási igény benyújtására jogosult székhelytelepülés önkormányzatának, a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének.
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Fiskál János s.k.
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