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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, a Szociális és 
Egészségügyi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló rendelettervezetben 
már bemutattuk 2009. évi forrásaink és kiadásaink alakulását. 
 
Az önkormányzat bevételei – beleértve az állami támogatást és a saját forrásokat is – 
nem növekednek a szükséges mértékben.  A gazdasági válság következtében az 
Országgyűlés csökkentette a normatívák fajlagos összegeit, emiatt kevesebb 
támogatást kapunk a központi költségvetésből. A normatív támogatások együttes 
összege csak a feladatbővülés – a TISZK létrehozása miatt – emelkedik.   
 
Saját bevételeink, ezen belül az illetékbevétel is bizonytalanabbá vált, emiatt nincs 
mód az intézményeknek korábban nyújtott önkormányzati támogatás szintjének 
fenntartására, az intézmények támogatását csökkentenünk kell. 
 
Az intézmények egy része saját bevételeiből, más kiadások, személyi juttatások 
megtakarításával fenn tudja tartani költségvetése egyensúlyát az elvonásokat 
követően is, míg néhány intézménynél létszámcsökkentés elrendelésére kerül sor. 
 
Ezek közé tartozik a Fogyatékosok Otthona Pálfa, ahol 3 fős (várhatóan technikai és 
szakmai létszám is), a Móra Ferenc Általános Iskola, ahol 1 fő pedagógus, a 
Wosinsky Mór Múzeum, ahol 6 fő részmunkaidős, teljes munkaidőben foglalkoztatott 
létszámra átszámítva 3 fő egyéb munkakörben foglalkoztatott, valamint az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár, ahol 1,75 fős létszám csökkentésére teszünk javaslatot,.  
 
Az álláshelyek száma összességében 50 álláshellyel csökkenthető 2009-ben, de 
ebből a létszámcsökkentés elrendelése 8,75 álláshelyet érint, míg 32 álláshely üres, 
emiatt szűnik meg.  
 
A javasolt létszámcsökkentés mértéke a 2008. december 31-i engedélyezett 
álláshelyek számához viszonyítva átlagosan 0,2 %-nak felel meg.  
 
A létszámcsökkentést a határozat mellékletében felsorolt intézményeknél, a 
mellékletben megjelölt időponttól kezdődően kell végrehajtani.  
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Az intézményekre és az önkormányzat egészére vonatkozó döntés előtti és a döntés 
végrehajtását követően meghatározott engedélyezett álláshelyek számát szintén a 
határozat melléklete tartalmazza. 
 
Az önkormányzat, amennyiben szükséges és indokolt pályázatot kíván benyújtani a 
felmentéssel és végkielégítéssel járó többletkiadások finanszírozásához, 
központosított állami támogatás elnyerésére. 
 
A pályázat benyújtásának lehetőségét az érintettek konkrét ismeretében, a tényleges 
intézkedések, dokumentumok alapján egyénenként kell meghatározni.  
 
A létszámcsökkentés, szervezési intézkedéshez történő állam támogatás 
igénybevételével arra is kötelezettséget vállal az önkormányzat, hogy az érintett 
intézmény létszámát – jogszabályi rendelkezésből adódó kötelezettség kivételével – 
5 évig nem növeli. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) 
30. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát – a 
30/A. – 30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha az 
Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az önkormányzat képviselő-testülete 
(közgyűlése) döntése alapján  a munkáltatónál létszámcsökkentést kell végrehajtani, 
és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség.  
 
A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának 
világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés 
indoka valós és okszerű. 
 
A 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján végrehajtandó 
létszámcsökkentés esetében is be kell tartani a Kjt. 30/A., 30/B. 30/C. §-ában 
foglaltakat, amely rendelkezések az érintettek tájékoztatásával, a munkakör 
felajánlással és a nyilatkozatok megtételével kapcsolatos előírásokat tartalmazzák.  
Az intézmények vezetői csak a hivatkozott kötelezettségek betartásával járhatnak el. 
 
Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a felmentésben érintetteknek van-e lehetősége a 
Prémium évek programba való bekapcsolódásra.   
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem, hogy a 2009. évi költségvetés 
hiányának csökkentése, a kiadásainak mérséklése érdekében a 
létszámcsökkentésről szóló határozati javaslatot fogadják el. 
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Határozati javaslat: 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009.(II. 13.) 
közgyűlési határozata az engedélyezett 
álláshelyek csökkentéséről és 
létszámcsökkentés elrendeléséről 
1. A Közgyűlés a Tolna Megyei 

Önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek engedélyezett 
létszámkeretét - álláshelyek 
megszüntetésével - a mellékletben foglalt 
intézményenkénti részletezésnek 
megfelelően, a mellékletben foglalt 
időpontokban önkormányzati szinten 
összesen 50,75  álláshellyel csökkenti. 

2. A Közgyűlés 2009. évben a 
Fogyatékosok Otthona Pálfa 
intézményénél 3 fős, a Móra Ferenc 
Általános Iskolánál 1 fős, az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárnál 1,75 fős, a Wosinsky 
Mór Múzeumnál teljes munkaidőre 
számítva 3 fős létszámcsökkentést rendel 
el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak 
figyelembevételével. A Közgyűlés a 
felmentések kezdő időpontját a határozat 
mellékletében határozza meg. 

3. Az intézmények vezetői a felmentést 
megelőzően a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30/A., 30/B, valamint 30/C. §-
aiban foglalt szabályok betartásával 
kötelesek eljárni, a felmentésre csak ezt 
követően kerülhet sor. 

4. Az intézmények vezetői kötelesek 
megvizsgálni, hogy a 
létszámcsökkentésben érintett 
közalkalmazott bekapcsolódhat-e a 
prémiumévek programba. 

5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a 
felmentésben érintett közalkalmazottak 
járandóságainak kifizetésére. A 
járandóságok fedezetét az intézmények 
költségvetése, ennek hiánya esetén az 
önkormányzat általános tartaléka, illetve 
pályázati forrás képezi.  

6. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése egyetért a 
létszámcsökkentési döntésekkel 
kapcsolatos, egyszeri állami hozzájárulás 
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elnyerését célzó pályázat Önkormányzati 
Minisztériumhoz történő benyújtásával. 
Felkéri Elnökét, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges javaslatát a 
pályázati felhívás ismeretében terjessze a 
Közgyűlés elé. 

7. A Közgyűlés a létszámcsökkentés előtti 
és az azt követően kialakult tényleges, és 
intézményenként azonosítható álláshely 
megszüntetéseket, a döntés 
következtében kialakuló önkormányzati 
szintű engedélyezett létszámadatokat a 
határozati javaslat melléklete szerint 
összegzi és jóváhagyja. 

 
 
Felelős: az 1., 5., 6., 7. pont esetében dr. 

Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke; 
a 2., 3., 4.  pontok esetében az 
érintett intézmények igazgatója; 

Határidő:  az 1., pont esetében azonnal; 
a 2., 3., 4. pontok esetében értelem 
szerint, legkésőbb 2009.05. 30-ig.; 
a 5.-7. pontok esetében  2009. 
december 31. 

 
 
Szekszárd, 2009. január 27. 
 
 
 
                                                                                        dr. Puskás Imre 
                                                                                     a Közgyűlés elnöke               



Melléklet

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím Intézmény 2008.XII.31-i 2009. évi 2009. évi 2009. évi 2009.XII.31-i 2008/2009 2009/2010
szám neve enged. enged.

létszám időpontja keret keret létszám
csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.)

fő hó,nap fő fő fő fő fő
101. Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba 66,00 66,00  26      26     
102. 77,00 77,00  44      44     
103. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 27,25

pedagógus 2009-05-01 -1,00 26,25  23      22     
104. 28,75 28,75  20      20     
105. Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk 55,50 55,50  35      35     
106. Szent László Szakképző Iskola 542,50 542,50  401      401     

vállalkozási tevékenység 10,00 10,00
107.1.alc 21,00 21,00  15      15     
107.2.alc 5,00 5,00  2      2     
108. Balassa János Kórház 2009-01-01 -32,00
109. Gyermekvédelmi Igazgatóság 207,50 207,50  63      63     
110. Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád 92,00 92,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 11,00 11,00
111. 53,00 53,00

szociális foglalkoztatás 5,00 5,00
szociális foglalkoztatás(MT gondozott) 60,00 60,00

112. Fogy. Otthon Pálfa 98,00
2009-03-01 -3,00 95,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,00 2,00
113. 49,00 49,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,00 2,00
114. 94,50 94,50
115. Mechwart A. Otthon 68,00 68,00

2,00 2,00
116. 67,00 67,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,00 2,00
117. 80,00 80,00
118. 37,00

Létszámcsökkentés 2009-03-01 -1,75 35,25
119.1.a. 46,00

Létszámcsökkentés 2009-03-01 -1,00
2009-03-31 -2,00 43,00

50,00 -10,00 40,00
határozott időre  

119.2.a Általános Művelődési Központ 6,00 6,00  1      1     
120. 21,00 21,00

121. Magyarországi Német Színház 34,00 34,00

Összesen: -50,75 0,00  630,0      629,0     
T.M. Önkormányzati Hivatal

55,00 55,00
Projektmenedzser szervezetek (MT hat. 4,00 4,00
határozott időre 

14,00 14,00

Önkormányzat összesen: -50,75 0,00  630,0      629,0     

enged.záró létsz. vált. kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró
ped.létsz ped.létsz.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

Pedagógiai Szakszolgálat Szd.
Speciális Óvoda Szd.

1 812,00 1 780,00

Csilla Otthon Alsótengelic

Létszámcsökkentés (hat.idejű)

Fogy. Rehab. Int. Regöly

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

szociális foglalkoztatás(MT.hat.)
Szent András Otth. Dunaföldvár

Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

Létszámcsökkentés (hat.idejű)
autópálya nyomv. régészeti feltárás

Megyei Levéltár Szd.

3 732,00 3 681,25

köztisztviselői állásh.

GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)

3 805,00 3 754,25
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