
Szám: 2-18/2010. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 10-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 126/2010. (XII. 10.) közgyűlési 
határozata létszámcsökkentés elrendeléséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
30. § (1) b) pontjában foglaltak alapján, 2010. december 19-
étől 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus 
létszámcsökkentést rendel el Szent László Szakképző Iskola 
és Kollégium (TISZK) intézménynél. 

 
2. A Közgyűlés a létszámcsökkentésben érintett költségvetési 

szervnél az engedélyezett költségvetési álláshelyek számát 
2010. december 19-étől 529 álláshelyről 528 álláshelyre 
módosítja. 

 
3. A létszámcsökkentés végrehajtására a Kjt. 30/A., 30/B. és 

30/C. §-aiban foglalt eljárásrend lefolytatásával és 
tájékoztatási kötelezettség érvényesítésével kerülhet sor. 

 
4. A Közgyűlés a létszámcsökkentés következtében felmerülő 

kiadások fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal. 
 
5. A Közgyűlés az önkormányzati szintű engedélyezett 

létszámkeretet a 2010. július 1-jei állapot szerinti 3701,75 
főről 2010. december 19. napjával 3700,75 főre csökkenti.  

 
6. A Közgyűlés a létszámcsökkentés kiadásainak csökkentése, 

illetve támogatás elnyerése érdekében szükség esetén 
pályázat benyújtását rendeli el a 4/2010. (I. 26.) ÖM. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével. Felhatalmazza 
elnökét a pályázat benyújtására.  

 
7. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyeken foglalkoztatott – jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására az önkormányzati költségvetési szervnél, a 
meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs 
lehetőség. 
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8. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az irányítása alá tartozó 
intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás 
lehetőségének felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy 
álláshely, illetve létszám átcsoportosításra az irányítása alá 
tartozó intézmények között nincs lehetőség, emiatt a 
létszámcsökkentési döntés meghozatala indokolt.  

 
9. A felmentésben érintett közalkalmazottnak, amennyiben a 

jogszabályi feltételek fennállnak, fel kell ajánlani a 
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően a prémiumévek programba történő 
bekapcsolódás lehetőségét. 

 
Felelős: Az intézmény értesítésért és a határozat 2., 4 - 8. 

pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke; 
a határozat 1., 3. és 9. pontjában foglaltak 
végrehajtásáért dr. Vida Lajos főigazgató. 

Határidő: az értesítés tekintetében azonnal, 
a végrehajtás tekintetében értelem szerint. 

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 


