Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
35 /2011.(III. 30.)KT határozat
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi
létszámcsökkentési
döntéssel
kapcsolatos
munkajogi
intézkedésekben
intézményfenntartói döntéshozatal.
1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2011.
április 01. naptól Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
létszámkeretét, ezen belül a Cibakházi székhely létszámkeretét egy fővel csökkenti.
Beke László (műszaki ügyintéző, 242-3/2010.10.07.sz.iratban) köztisztviselő
közszolgálati jogviszonya 2011.06.12. nappal megszüntetésre kerül felmentéssel a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17.§.1(d) pontja alapján,
mivel nyugdíjasnak minősül. (Felmentési ideje 2010.10.12.-2011.06.12.-ig tart.)
2. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.
(III. 3.) BM rendelet 2.§(4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott nyugdíjasnak minősül, a
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó álláshely megszüntetésről szóló
döntést az igénylőnek legkésőbb a foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási
idejének utolsó napjáig kell meghoznia.
3. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal létszámkerete az
alábbiak szerint alakul:
Intézmény megnevezése

Létszámkeret
létszámcsök- Létszámkeret
létszámcsökkentés előtt (2011.03.31-ig)
kentés után (2011.04.01-től)
Cibakháza Nk. Önkor- 26 fő teljes munkaidőben
25 fő teljes munkaidőben
mányzat
Polgármesteri
Hivatal Cibakházi székhely
Cibakháza
Nagyközségi 5 fő teljes munkaidőben
5 fő teljes munkaidőben
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Nagyrévi Iroda
Cibakháza
Nagyközségi -2 fő teljes munkaidőben,
-2 fő teljes munkaidőben,
Önkormányzat Polgármesteri -1 fő részmunkaidős foglalkoz- -1 fő részmunkaidős foglalkozHivatal Tiszainokai Iroda
tatással (napi 4 órában)
tatással (napi 4 órában
Cibakháza Nk. Önkor- -33 fő teljes munkaidőben,
-32 fő teljes munkaidőben,
mányzat
Polgármesteri -1 fő részmunkaidős foglal- -1 fő részmunkaidős foglalHivatal összesen
koztatással (napi 4 órában)
koztatással (napi 4 órában)
4. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, mint intézményfenntartó 1 fő
létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselő jogviszonyának megszüntetéséhez az
alábbi nyilatkozatot teszi:
 Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában nyilatkozik arról,
fenntartói körén belül - helyi önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
 Cibakháza Nagyközség Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a megszüntetett
álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha azt a jogszabályból adódó és
kötelezően ellátandó feladatok indokolják. Amennyiben a támogatásról szóló
döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére
visszaállítja, hogy azt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból
adódó, a pályázó számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik
szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles
haladéktalanul lemondani, és erről az illetékes Igazgatóságon keresztül a
minisztériumot tájékoztatni.
5. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy ezen képviselő-testületi
határozatban foglalt döntéssel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról
gondoskodjék.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
6. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenCibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt –SzolnokKözségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2011. március 30.

Hegyes Zoltán
polgármester

