
Szám:  16/2012. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2012. február 17-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 16/2012. (II. 17.) közgy űlési 
határozata létszámcsökkentés elrendelésér ől:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei 

önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. 
évi CLIV. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
engedélyezett álláshelyeinek számát 20 fő köztisztviselői 
álláshelyben határozza meg.  

 
2. A Közgyűlés a köztisztviselői álláshelyek számát 47,25 főről 

20 főre, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
álláshelyeinek számát 9 főről nulla főre, a projektmenedzser 
szervezetek engedélyezett álláshelyeinek számát 4 főről 
nulla főre csökkenti.  

 
3. A Közgyűlés a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

foglalkoztatottak körében 2 fős létszámcsökkentés 
végrehajtását rendeli el, működési feltételeiben és tárgyi 
feltételeiben bekövetkezett alapvető változás miatt. A 2 fős 
létszámcsökkentést 2012. március 1-jétől kezdődően, a 
Munka Törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény 25/B. § (6) bekezdése 
előírásainak betartásával kell végrehajtani. A jogviszony 
megszüntető dokumentumokat 2012. február 22-én kell 
kiadni. 

 
4. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglevő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatváltozás következtében az 
igénylést benyújtó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
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5. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges 

munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  1., 2. és 4. pont esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
a 3. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző. 
 

Határid ő: az 1. és 2. pont esetében 2012. március 1.; 
a 3. pont esetében a jogviszony megszüntető 
okmány kiállítására 2012. február 22., a jogviszony 
megszüntetés kezdő időpontja tekintetében 2012. 
március 1.; 
a 4. pont esetében folyamatos; 
az 5. pont esetében 2012. február 22.  

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 


