K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015. (VI. 24.) határozata:
Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és úgy döntött, hogy:
1.) Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott
engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt
járó létszámcsökkentések fedezete nem áll rendelkezésre, illetve hiányt keletkeztet,
ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be 2015. július
10-ig.
2.) Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy az elrendelt
létszámleépítésben érintett dolgozók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalban – a meglévő üres álláshelyen, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására – nincs lehetőség.
3.) Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Városellátó
Szervezet megszüntetése, Polgármesteri Hivatalba való beolvadása során megszüntetett
álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza.
4.) Téglás Városi Önkormányzat intézményeinek
létszámcsökkentési döntést követően:
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5.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
rendelkező 2/2015. (II.13.) rendeletben meghatározott, valamint jelen határozatban
elrendelt létszámleépítéssel az Önkormányzat intézményeinek összlétszáma
(közfoglalkoztatás nélkül) 105 főről a leépítések végrehajtását követően 98 főre
csökken. A leépítés 7 álláshely megszüntetését jelenti önkormányzati szinten.
6.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó
költségvetési támogatás igényléséhez a pályázatot nyújtsa be.
7.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az álláshelyek megszűnését követően a
létszámok változását a 2015. évi költségvetési rendeleten vezettesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2015. július 10.

A kivonat hiteles:
Téglás, 2015. június 24.
Pánya Miklósné

