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Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2008. november 18-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló koncepciót, amelyből megállapítható, hogy a következő évben 

meglehetősen nehéz pénzügyi helyzet elé nézünk. Az önkormányzat bevételeinek várható 

nagymértékű csökkenése, illetve az ez évi kiadási főösszeg (az idei működési kiadásokkal, a 

jelenlegi létszámadatokkal és vállalt egyéb kiadásokkal) figyelembevételével elmondható, 

hogy nagy valószínűséggel a bevételek nem fogják fedezni a kiadásokat. A hiány mértéke 

pontosan nem prognosztizálható, de előreláthatólag eléri az idei kiadási főösszeg 2-4 %-át. 

Ebből fakadóan elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat a kiadásait nagy 

mértékben csökkentse, ellenkező esetben saját és intézményei működését nem lesz képes 

önerőből, hitel felvétele nélkül finanszírozni. Ha azonban az önkormányzat likviditási hitel 

felvételére kényszerül, az több évre ellehetetlenítheti minden fejlesztési célját, ugyanis 

minden forrását a hitel mielőbbi visszafizetésére kell koncentrálnia. 

A kiadások csökkentése több területet kell, hogy érintsen. Az egyik terület a felhalmozási 

kiadások, amelyek csökkentését a következő évben realizáljuk azzal, hogy egyáltalán nem 

tervezünk beruházást, felújítást, tehát semmilyen felhalmozási célú kiadást. Ezt a képviselő-

testület által elfogadott koncepció is tartalmazza. A másik terület a működési kiadások 

csökkentése, ami további két területre bontható, a dologi és a személyi jellegű kiadások 

csökkentésére. Sajnálatos módon elmondható, hogy a dologi jellegű kiadások csökkentésével 

minimális megtakarítás érhető el, ugyanis ezt nagy mértékben csökkenteni nem tudjuk. A 

dologi kiadások a közüzemi szolgáltatások díjait, a közvilágítás díjait, illetve egyéb, a 

működés alapvető költségeit tartalmazzák, amiket racionalizálva is legfeljebb 1 millió forintos 

megtakarítás realizálható, de természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a 

megtakarítást is elérhessük. A legnagyobb kiadáscsökkentést a személyi jellegű költségek 

csökkentése eredményezné, amely kizárólag létszámcsökkentéssel érhető el. A képviselő-

testületnek tehát ez az egyetlen lehetősége, ha az önkormányzat zavartalan működését a 

jövőben is biztosítani kívánja, ehhez azonban teljes körű átszervezés szükséges, ugyanis 

létszámtól függetlenül a kötelező feladatok ellátását biztosítani kell. 

Az átszervezés és a létszámcsökkentés intézkedési terve: 

I. A létszámcsökkentés területei: 

1.) Az Általános Művelődési Központ Igazgatójának tájékoztatása szerint a bakonyjákói 

Német Nemzetiségi Óvodába járó gyermekek létszáma ebben a nevelési évben 29, amely 

létszámhoz 3 óvodapedagógust és 2 dajkát alkalmaznak. A csoportok száma 2. A következő 

években a gyermeklétszámok előreláthatólag csökkennek, a következő nevelési évben 26, 

majd 22 és 20 gyermek nevelését látja el a tagintézmény. A gyermeklétszám csökkenéséből 

fakadóan feleslegesnek látszik a 2 csoport fenntartása, így azt a következő nevelési évtől 1-re 
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csökkentik. Erre mind a vonatkozó jogszabályi előírások, mind a termek méretei lehetőséget 

biztosítanak. A csoportok számának csökkenéséből adódóan egy óvodapedagógus, valamint 

egy dajka alkalmazása szükségtelenné válik. Tekintettel arra, hogy az itt foglalkoztatott 

óvodapedagógus kinevezése határozott időre szól, és kinevezése 2009. júniusában lejár, e 

tagintézmény tekintetében a létszámleépítés 1 fővel indokolt. 

2.) Az Általános Művelődési Központ Igazgatójának tájékoztatása szerint továbbá indokolt a 

bakonyjákói Német Nemzetiségi Általános Iskola alkalmazotti létszámának 1 fővel történő 

csökkentése is. Itt ugyanis a tájékoztatás szerint 1 pedagógus jogosult lenne a prémiumévek 

programban való részvételre, és a programban való részvétellel heti 12 órában továbbra is 

dolgozhatna, ami biztosítaná a szakos ellátottságot, azonban bérjellegű kiadásait a központi 

költségvetés finanszírozná. 

3.) A Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult 

önkormányzatai 2008. augusztus 26-i együttes testületi ülésükön döntöttek a Társulási 

Megállapodás, illetve a fenntartott intézmény, az Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosításáról. E dokumentumok egyik legfőbb módosítása az intézmény 

gazdálkodási jogkörének megváltoztatása, amely módosítások 2009. január 1-jétől lépnek 

hatályba. Ezek „az intézmény előirányzat-felhasználásával, a hatáskörébe tartozó előirányzat-

módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 

használatával, hasznosításával, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel 

kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség látja el”. 

Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadójával történt előzetes egyeztetések 

alapján a fenti feladatok ellátását jelenlegi feladati ellátása mellett elvállalná. Az Általános 

Művelődési Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat jelenleg két közalkalmazott 

végzi. A fenti átszervezési lehetőséggel, az intézmény gazdálkodásával foglalkozó két 

közalkalmazott helyett egy fő foglalkoztatása elegendő lenne. Ezzel a lehetőséggel továbbá 

nem csak az egy fő közalkalmazott bér jellegű kiadásait takarítaná meg az önkormányzat, 

hanem Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadója bérjellegű kiadásainak több 

mint felét is, ugyanis a Társulási Megállapodás 1.8. pontja értelmében „a társult 

önkormányzatok Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség fenti feladatának [az intézmény 

gazdálkodásának intézése] ellátásával kapcsolatos kiadásait az intézményi gyermeklétszám-

arányában viselik. Ebből fakadóan a pénzügyi főelőadó illetményét is gyermeklétszám 

arányában viselnék a társult önkormányzatok. 

4.) Az Általános Művelődési Központ a városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskolájában 

jelenleg 2 fő, míg az önkormányzat 1 fő takarítót alkalmaz. Az iskolában a takarítást a tanítási 

idő után végzik, így lehetőség lenne arra, hogy közülük egy fő – illetményének nem nagy 

összegű emelésével – az önkormányzat épületeinek (házi- és fogorvosi rendelők, védőnői 

szolgálat, művelődési ház és a körjegyzőség irodái) takarítását is elvégezze reggelente. Az 

érintett takarítóval történt előzetes egyeztetés alapján a többletfeladatot elvállalná. A 

többletfeladatok ellátására az eddigiekhez hasonlóan közmunka programban foglalkoztatott 

személyt, személyeket is bevonnánk – amely lehetőség az eddigi gyakorlat szerint szinte 

egész évben rendelkezésünkre áll – így a megfelelő takarítás biztosítható lenne. Ebből 

fakadóan az önkormányzat által közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott takarító 

alkalmazása nélkülözhető. 

5.) A feladatok szakszerű és hatékony átszervezésével Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

létszáma is csökkenthető egy fővel. Megoldásként – a körjegyző tájékoztatása alapján – egy 

munkakör felosztása áll rendelkezésre, amelyet – területeinek szétbontásával – a többi 

köztisztviselő látna el. Ezzel a kötelező feladatok ellátása még biztosítható lenne. 



II. A létszámcsökkentés költségvetési hatásai: 

A fentiekben ismertetett létszámcsökkentési lehetőséggel éves szinten hozzávetőlegesen 

12.220.000,- Ft megtakarítás érhető el. Az előző összegből a létszámcsökkentés 

végrehajtására készült előzetes tervek szerint Városlőd Község Önkormányzata éves szinten 

hozzávetőleg 7.220.000,- Ft megtakarítást érhet el; ez az összeg közvetlenül érinti az 

önkormányzat költségvetését. (Az összes megtakarítás fennmaradó része Bakonyjákó Község 

Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg.) Természetesen ez a megtakarítás a 

létszámcsökkentés végrehajtását követően azonnal nem realizálódik, ugyanis a 

közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogviszonyokat rendező jogszabályok rendes 

felmondás esetére felmentési időt írnak elő. Ez az előzetes tervek szerint két főt érintene 4, 

illetve 6 hónapos felmentési idővel, továbbá 5 és 8 havi átlagkeresetnek megfelelő 

végkielégítés megfizetésével. A végkielégítés összegét az előzőek alapján hozzávetőleg 

2.331.000,- Ft összegben tervezhetjük. A létszámcsökkentésben érintett többi munkavállaló 

részére a prémiumévek programban való részvétel lehetőségét kínálnánk fel, amit e 

személyek remélhetőleg elfogadnak. Amennyiben ez nem történik meg, a végkielégítés 

tervezett összege magasabb lehet. A végkielégítések teljes összege, illetve a felmondási időre 

járó illetmények összegének fele tudomásunk szerint a központi költségvetésből 

visszaigényelhető, e kiadások teljesítése tehát nem okozna többletkiadást az 

önkormányzatnak. Reményeink szerint központi költségvetés a következő évben is támogatja 

a szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokat, erre utal ugyanis a 2009. évi 

költségvetési törvényjavaslat 5. számú mellékletének 9. pontja, amelyben 5 090,0 millió forint 

összegű központi előirányzatot biztosít e kiadások támogatására az alábbiak szerint: 

„9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

Előirányzat: 5 090,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú 

kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás 

racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2008. szeptember 30. napját 

követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2008. és 2009. években esedékes jogszabályi 

kötelezettségeik teljesítéséhez. 

A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű 

létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését 

is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható 

vissza, kivéve, ha törvényből, kormányrendeletből vagy miniszteri rendeletből adódó 

többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A pályázat benyújtása három ütemben történik, az 

egyes ütemek határideje: I. ütem 2009. április 10., II. ütem 2009. július 10., III. ütem 2009. 

szeptember 28.” 

A törvényjavaslat felhatalmazást ad továbbá az önkormányzati miniszternek, hogy a 

támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 

szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. február 15-éig rendeletben 

állapítsa meg. 

Ez az előirányzat szolgál továbbá: 

− a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 

döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. 

(III. 27.) ÖTM rendelet, 

− az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi  

önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes 

kifizetések támogatásáról szóló 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján 2008. évről 



áthúzódó – a pályázók által ténylegesen kifizetett – 2009. évre eső kifizetések 

forrásául. 

− a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. 

évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések visszatérítése is. 

Az előzőekben ismertetett tények és adatok alapján javaslom, hogy a képviselő-testület – az 

önkormányzat jövőbeni működésének biztosítása érdekében – rendeljen el létszámcsökkentést 

a fentiek szerint. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 

Önkormányzatánál, valamint költségvetési szerveinél, azaz Általános Művelődési 

Központnál, illetve Városlőd-Csehbánya Körjegyzőségnél létszámcsökkentést rendel 

el, amelynek keretében átlagos statisztikai állományi létszámát öt fővel csökkenti. 

A létszámcsökkentés indoka az önkormányzat, valamint fenti költségvetési szervei 

által ellátott feladatok hatékonysági- és költségtakarékossági szempontú 

átszervezése, amellyel a tevékenységi körükbe tartozó feladatok változatlansága 

mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is 

biztosítani tudják, és amelynek következtében öt fő további foglalkoztatására nincs 

lehetőség. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a fenntartói körén belül – költségvetési 

szerveinél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 

feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött 

idejük folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendeletében 

meghatározott létszámkeret alapján az alábbiak szerint megállapítja az önkormányzat 

létszámcsökkentés előtti és utáni létszámadatait: 

Létszámcsökkentés előtt: 

I. Összesített létszám a 2008. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 81 fő 

II. Intézményi szintű létszám a 2008. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 

1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 58 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 7 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 3 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 4 fő (2008. szeptember 15-től 3 fő, a 

képviselő-testület 24/2008. (IV. 8.) számú határozatában foglalt 

létszámcsökkentési döntésnek megfelelően) 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 



– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 3 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő (eseti megbízás) 

Létszámcsökkentés után: 

I. Összesített létszám a 2009. január 1-től (átlagos statisztikai állományi létszám): 75 

fő 

II. Intézményi szintű létszám a 2009. január 1-től (átlagos statisztikai állományi 

létszám): 

1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 55 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 6 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 2 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 3 fő 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 

– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 3 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő  

A képviselő-testület döntését az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjában, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény, valamint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 

hozta meg. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, az Általános Művelődési Központ 

Igazgatóját és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül 

különösen a létszámcsökkentés határidőben történő végrehajtására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 Holczer Gábor 

 ÁMK igazgató 

Határidő: 2008. december 31. 

Városlőd, 2008. november 28. 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. december 2-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga 

 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 18/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 2-án 17.30 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

 Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 10 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 2-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés létszámcsökkentés elrendelése tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés létszámcsökkentés elrendelése tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen, az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-

testületet a létszámcsökkentés indokairól, annak szükségességéről. 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója tájékoztatta a képviselő-

testületet az ÁMK bakonyjákói óvoda jelenlegi, és jövőben várható helyzetéről, létszámának 

alakulásáról, amelynek értelmében a továbbiakban szükségtelen a két csoport fenntartása, így 

az alkalmazotti létszám két fővel csökkenthető. Ebből egy fő kinevezése határozott ideig, 

2009. július végéig szól, így rá vonatkozóan létszámcsökkentést elrendelni nem szükséges. 

Előadta még, hogy az előzetes becslések alapján az ÁMK bakonyjákói általános iskola a 

2010-es évben 35 tanulóval indulna, és a jelenlegi létszám is csak 38 fő. Ez elég komoly 

finanszírozási problémákat eredményez, ezért a szakos ellátottság fenntartása mellett 

szükséges az alkalmazotti létszám egy fővel való csökkentése. 

Polgármester előadta, hogy a gazdasági válság igazi hatásai jelenleg még nem érezhetők, az 

az önkormányzatok költségvetésére a következő évben lesz nagy hatással, ami a központi 

költségvetési normatívák, támogatások jelentős mértékű csökkenésével jár. Ebből fakadóan a 

jövő évben az önkormányzat bevételeinek csökkenésével lehet számolni, ami 

elengedhetetlenné teszi a kiadások nagymértékű csökkentését is. Ezt a kérdést elodázni nem 

szabad, a kiadások csökkentéséhez szükséges intézkedéseket most kell megtenni, különben az 

önkormányzat hitelfelvételre kényszerülhet. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy azok a személyek, akik esetében 

felmerülhet a prémiumévek programban történő részvétel lehetősége, vállalják-e a 

programban való részvételt. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy kizárólag akkor lehet közölni az érintett személyekkel a 

felmentés tényét, illetve felajánlani a prémiumévek programban való részvétel lehetőségét, ha 

a képviselő-testület elrendeli a létszámcsökkentést. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a jelenlegi esetleges 

létszámcsökkentési intézkedés elegendő megtakarítást eredményez-e, vagy szükséges lehet az 

alkalmazotti létszám további csökkentése. 



Körjegyző válaszában kifejtette, hogy a jelenlegi javaslattal hozzávetőleg 12.220.000,- Ft 

megtakarítás érhető el, amelyből a létszámcsökkentés végrehajtására készült előzetes tervek 

szerint Városlőd Község Önkormányzata éves szinten hozzávetőleg 7.220.000,- Ft 

megtakarítást realizálhat. Az önkormányzat jövő évi költségvetési hiányát jelenleg lehetetlen 

pontosan meghatározni, kizárólag prognosztizálni lehet, hozzávetőleg 15-20 millió forintban. 

A dologi kiadások csökkentésével sem állítható teljes bizonyossággal, hogy a bevételek 

fedezik majd a kiadásokat, így sajnos azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy további 

létszámcsökkentési intézkedésre nem lesz szükség. Előadta még, hogy keresik az 

önkormányzat által ellátott feladatok átszervezésének további lehetőségeit. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy az Általános Művelődési Központ 

gazdálkodási szervezetében javasolt létszámcsökkentés köszönhető-e az elmúlt időszakban 

több alkalommal keletkezett normatíva visszafizetési kötelezettségeknek, vagy kizárólag 

költséghatékonysági szempontból van rá szükség. Kérdezte továbbá, hogy a jövőben 

megoldható-e a felelősségi körök egzakt elkülönítése, és elkerülhető-e a központi normatívák 

pontatlan igénylése. 

Körjegyző válaszában előadta, hogy a létszámcsökkentés javaslatai kizárólag 

költséghatékonysági szempontúak. 

Holczer Gábor, ÁMK igazgató előadta, hogy a felelősségi körök a közoktatási statisztika 

összeállításának megosztásával határozhatók meg. A tagintézményre vonatkozó statisztika 

elkészítése a tagintézmény vezető feladata lesz, amelyet az igazgató összesít és ad át a 

körjegyzőnek, aki intézkedik a normatíva igényléséről. Az esetleges hiba tehát a jövőben 

egyszerűen visszakereshető. A közoktatási statisztika pontos elkészítésével elkerülhető a 

központi normatív támogatások helytelen igénylése, így azok későbbi visszafizetése. A 

körjegyzőt kérdezte, hogy véleménye szerint hogyan fog a körjegyzőség pénzügyi 

előadójának munkaidejébe beleférni az ÁMK gazdálkodásának intézése, illetve képes lesz-e 

ezt a feladatot problémamentesen ellátni. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy nem biztos, hogy a pénzügyi előadó munkaidejébe e 

többletfeladat ellátása belefér, azonban az ügyintéző a feladat ellátását vállalta. Előadta 

továbbá, hogy álláspontja szerint a feladatot problémamentesen el tudja majd látni. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő előadta, hogy a körjegyzőség pénzügyi 

ügyintézője nyilvánvalóan magasabb illetményért vállalta a többletfeladatot. A körjegyzőt 

kérdezte, hogy az ügyintéző mekkora összeggel fog többet keresni, és mennyi lesz így a 

fizetése. 

Körjegyző előadta, hogy erről nem adhat tájékoztatást a képviselő-testületnek, az azonban 

biztos, hogy a pénzügyi ügyintéző megnövelt fizetése is kisebb kiadást jelent az 

önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy ezt január 1-től hat önkormányzat gyermeklétszám 

arányosan fogja viselni. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a vitát lezárta, és javasolta, 

hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 



Városlőd Község Önkormányzat 88/2008. (XII. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 

Önkormányzatánál, valamint költségvetési szerveinél, azaz Általános Művelődési 

Központnál, illetve Városlőd-Csehbánya Körjegyzőségnél létszámcsökkentést rendel 

el, amelynek keretében átlagos statisztikai állományi létszámát öt fővel csökkenti. 

A létszámcsökkentés indoka az önkormányzat, valamint fenti költségvetési szervei 

által ellátott feladatok hatékonysági- és költségtakarékossági szempontú 

átszervezése, amellyel a tevékenységi körükbe tartozó feladatok változatlansága 

mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is 

biztosítani tudják, és amelynek következtében öt fő további foglalkoztatására nincs 

lehetőség. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a fenntartói körén belül – költségvetési 

szerveinél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 

feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött 

idejük folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendeletében 

meghatározott létszámkeret alapján az alábbiak szerint megállapítja az önkormányzat 

létszámcsökkentés előtti és utáni létszámadatait: 

Létszámcsökkentés előtt: 

I. Összesített létszám a 2008. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 81 fő 

II. Intézményi szintű létszám a 2008. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 

1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 58 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 7 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 3 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 4 fő (2008. szeptember 15-től 3 fő, a 

képviselő-testület 24/2008. (IV. 8.) számú határozatában foglalt 

létszámcsökkentési döntésnek megfelelően) 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 

– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 3 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő (eseti megbízás) 

Létszámcsökkentés után: 

I. Összesített létszám a 2009. január 1-től (átlagos statisztikai állományi létszám): 75 

fő 

II. Intézményi szintű létszám a 2009. január 1-től (átlagos statisztikai állományi 

létszám): 



1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 55 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 6 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 2 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 3 fő 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 

– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 3 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő  

A képviselő-testület döntését az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjában, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény, valamint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 

hozta meg. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, az Általános Művelődési Központ 

Igazgatóját és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül 

különösen a létszámcsökkentés határidőben történő végrehajtására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 Holczer Gábor 

 ÁMK igazgató 

Határidő: 2008. december 31. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános 

testületi ülést 20.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


