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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 16/2015.( II.10.) , valamint a  21/2015.(II.25.) számú határozataival döntött az 

önkormányzat által fenntartott főzőkonyha átszervezése miatt az adminisztrátori munkakör  és az 

egyik főállású karbantartói munkakörök megszüntetéséről. A képviselő-testület döntését követően a 

z érintett dolgozók felmentése megtörtént. A testületi döntésnek megfelelően pályázatot nyújtottunk 

be  Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet I. 2. 

helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása iránt a Magyar 

Államkincstár ebr42 elektronikus rendszere útján. A Magyar Államkincstár a pályázatot 

felülvizsgálta és VES/1405/5-2/2015 számon 2015.  július 17. napján kelt hiánypótlási felhívást adott 

ki. A felhívásban a meghozott határozatokat ki kell egészíteni az alábbi szöveggel: 

 

„ Az önkormányzat az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám-és álláshely -

átcsoportosítás lehetőségeinek felülvizsgálata függvényében dönt a felmentés vagy rendes 

felmondással együtt járó létszámcsökkentésről „ 

 

Pontosítani kell továbbá  a határozatban az „adminisztrátor” munkakör megszüntetésére vonatkozó 

rendelkezést  , figyelemmel arra ,. hogy a felmentett személy nem rendelkezett a jogszabályban előírt 

képesítéssel , ezért az „élelmezésvezető” felvétele nem a megszüntetett álláshelyre történt , mivel  

már korábban is , évekkel ezelőtt rendelkeznünk kellett volna élelmezésvezetővel . A szakfeladaton 

működtetett főzőkonyha költségvetése az adminisztrátor további foglakoztatását nem bírta volna el. 

 

Kérjük a Tisztelet Képviselő-testületet , hogy a kiegészített határozatot szíveskedjenek elfogadni . 

 

 A hiánypótlás teljesítésének határideje : 2015. július 24.   

 

  

 

 

Zalahaláp , 2015. július 21. 

 

                                                                                                    Bedő Lajos Sándor 

                                                                                                        polgármester 
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…./2015. (VII.16.) számú határozat 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az általa alapított költségvetési szervek közötti 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének 

felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel 

együtt járó létszámcsökkentésről. A Zalahaláp Község 

Önkormányzat foglalkoztatotti létszáma 11,5 főről 9,5 

főre csökken. A létszámleépítés előtti és utáni létszám 

részletes kimutatását a határozat melléklete 

tartalmazza. 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzatnál nyilvántartott teljes munkaidős 

„karbantartó, fűtő” munkakört a feladatellátás 

átszervezése miatt 2015. március 04. napjával 

megszünteti. A foglalkoztatott jogviszonyát 

megszüntető okirat kiállításának dátuma 2015.03.04.   

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat által fenntartott főzőkonyha 

szakfeladaton nyilvántartott „adminisztrátor” 

munkakört a főzőkonyha átszervezése miatt 2015. 

március 1. napjával  2015 megszünteti. A 

foglalkoztatott jogviszonyát megszüntető okirat 

kiállításának dátuma 2015.02.27. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói 

intézkedéseket az önkormányzat képviseletében a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 30.§ (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltakra figyelemmel tegye meg. Az 

önkormányzatnál karbantartói feladatokat a 

munkakör megszüntetését követően az önkormányzat 

alkalmazásában álló, de a munkaidejét a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

zalahalápi Csontváry Általános,- és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola, valamint az Önkormányzat 

között 4-4 órában megosztva látja el. 

 

Az „adminisztrátor” munkakör megszüntetésével 

egyidejűleg a főzőkonyha státusában meglévő  – a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

„élelmezésvezető” munkakört be kell tölteni , amely 

munkakör ellátásához az adminisztrátor álláshelyen 

foglakoztatott munkavállalónak nincs megfelelő 

szakmai végzettsége , ezzel a feladattal nem bízható 

meg. Az élelmezésvezetői feladatokat a megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező munkavállalóval  napi 



4 óra időtartamra szóló részmunkaidős munkaviszony 

kertében kell ellátni. A megszüntetett „adminisztrátor” 

munkakör nem tölthető be. 

 

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken  

„karbantartó, fűtő” és „adminisztrátor” munkakörben  

foglalkoztatottak – jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítása 

nélküli – foglalkoztatására a Zalahaláp Község 

Önkormányzat alapította más költségvetési szervnél, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 

feladatátadás következtében a Zalahaláp Község  

Önkormányzatának fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál nincs lehetőség. 

 

A Képviselő-testületet kötelezettséget vállal arra , 

hogy a megszüntetett „karbantartó , fűtő ” és 

„adminisztrátor” munkaköröket 5 évig nem tölti be. 

Felkéri a polgármestert arra is , hogy a munkáltatói 

intézkedéssel együtt járó költségek jogszabályban 

meghatározott  mértékének  megtérítése érdekében az 

ebr 42 elektronikus rendszeren keresztül a  pályázatot 

nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 


