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Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére
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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
Tisztelt Közgyűlés!
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvényt az Országgyűlés 2011.november 21-i ülésén fogadta el.
A törvény értelmében a megyei önkormányzatok által irányított intézmények 2012.
január 1-jétől állami szervek irányítása alá kerültek. Az önkormányzat vagyona és
vagyoni értékű jogai, pénzkészlete néhány kivételtől eltekintve állami tulajdonba
került.
A konszolidációs tv. 13. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a megyei
önkormányzati hivataltól a nem egészségügyi feladatot ellátó intézményekkel
összefüggésben funkcionális feladatot ellátó köztisztviselők és munkavállalók a
Kormány által kijelölt szerv állományába kerültek át, kivéve, ha a Kormánymegbízott
az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. A szakmai feladatot ellátó
személyekkel kapcsolatban a törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazott
rendelkezéseket.
Az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében a
konszolidációs törvény 13. §-ának két bekezdéssel történő kiegészítéséről
rendelkezett, amelyek értelmében nem alakult át a köztisztviselő jogviszonya
kormánytisztviselői jogviszonnyá, ha az átvevő munkáltató a konszolidációs törvény
rendelkezései alapján a köztisztviselő foglalkoztatásához nem járult hozzá. Ebben az
esetben az érintett köztisztviselő jogviszonya a törvény erejénél fogva az átadás
napján megszűnt.
Ezzel azonos tartalmú szabályozás lépett életbe a közalkalmazottak esetében is.
A Tolna Megyei Önkormányzat főjegyzője által intézmény fenntartási feladatot ellátó
köztisztviselőként, illetve munkavállalóként megjelölt személyek közül a
Kormánymegbízott 9 fő foglalkoztatásához nem járult hozzá. Az érintett 9 főből 7 fő
köztisztviselő jogviszonya a fent hivatkozott törvénymódosítás következtében 2012.
január 1-jén megszűnt.
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében, akiknek a
foglalkoztatásához a Kormánymegbízott nem járult hozzá, nem volt törvényi
rendelkezés a jogviszonyt érintően.
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A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működésében, feladatkörében és tárgyi
feltételeiben bekövetkezett változás nem teszi lehetővé az érintettek további
foglalkoztatását.
A tényleges munkajogi intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha a Közgyűlés
létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2 fős létszámcsökkentés elrendelése
szükséges.
A létszámcsökkentésben
szüntethető meg.

érintett

foglalkoztatottak

jogviszonya

felmentéssel

A létszámcsökkentéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére pályázat
nyújtható be.
Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése …/2012. (II. 17.) közgyűlési
határozata
létszámcsökkentés
elrendeléséről.
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
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2 fős létszámcsökkentést 2011. 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.
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.
Határidő: 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.

Szekszárd, 2012. február 8.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

