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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 Kéthelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-i ülésére a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámleépítéséhez 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közös hivatal feladatellátásának csökkenése következében 2017. február 1-től 8 fő főállású 
köztisztviselő foglalkoztatása indokolt, ezért 2 fő, határozatlan idejű köztisztviselői 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését kezdeményezem. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi XCXIX. törvény értelmében a közszolgálati 
jogviszony megszüntethető:  
a) a felek közös megegyezésével,  
b) áthelyezéssel a közigazgatási szervek között, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos   
     szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,  
c) lemondással,  
d) felmentéssel,  
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.  
 
A törvény 229. § (1) bekezdése alapján a 63. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a 
közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha az Országgyűlés, illetve a helyi 
önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali 
szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselő további 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A felmentési idő két hónap.  
A felmentési idő a felmentési okiratban megjelölt napon kezdődik. A felmentési idő legkorábban 
a felmentés közlését követő napon kezdődhet.  
A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól 
mentesíteni kell, erre az időtartamra illetményre jogosult. A munkavégzés alól a köztisztviselőt a 
kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell mentesíteni.  
A köztisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményre havonta 
egyenlő részletekben jogosult.  
 
A köztisztviselőt végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati jogviszonya felmentés vagy 
az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.  
A végkielégítés összege, ha a köztisztviselő szolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább  
a) három év: egyhavi,  
b) öt év: kéthavi,  
c) nyolc év: háromhavi,  
d) tíz év: négyhavi,  
e) tizenhárom év: öthavi,  
f) tizenhat év: hathavi,  
g) húsz év: nyolchavi  
- a felmentési idő kezdetekor vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésekor 
irányadó - illetményének megfelelő összeg.  
A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a kormányzati szolgálati jogviszonyt 
megszüntető államigazgatási szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet 
figyelembe venni. 



 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet I.2. pont szerinti, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatására.  
A támogatás célja, központi költségvetési forrás biztosítása a települési önkormányzatnak az 
általa fenntartott intézményben a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló 
létszám miatti, 2015. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2015. és 
2016. években esedékes jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. 
A pályázatot a székhely települési önkormányzat nyújthatja be. A pályázaton vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
 
A pályázat feltételei: 

- az általa alapított költségvetési szervnél főfoglalkozásban, határozatlan 
idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) - kivéve a 
közfoglalkoztatásban munkát végzők - jogviszonyának megszüntetéséről 
döntött (a döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse); 

- a létszámcsökkentési döntéséből - költségvetési szervenként - 
egyértelműen beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek, 

- 2015. szeptember 30. napját követően fizetési kötelezettsége 
keletkezik; 

- a foglalkoztatott után a pályázó a települési önkormányzatok helyi 
szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló 2015. évi 
Pályázati Kiírás alapján támogatásban nem részesült; 

- a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban,     
vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására    
a települési önkormányzat alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetőség; 

- az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről; 

- a létszámcsökkentés mellett létszámbővítés is történik, a támogatás csak 
akkor igényelhető, ha a létszámbővítés nem önkormányzati rendeletből 
következő jogszabályváltozásból adódik, és azt a kérelmező számára 
kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik; 

- a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a 
társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; 

- saját forrásból a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni. 
 
A támogatás mértéke 
 
A támogatás a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt 
fizetendő, munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb hat havi 
felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti 
végkielégítés és szociális hozzájárulási adó teljes összegének 75%-ára, de maximum 4 millió 
forintra igényelhető, a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függő mértékben. 
Kéthely Község Önkormányzata, a legalsó, 18.000 Ft/fő adóerő-képesség szerinti kategóriába 
tartozik, ahol a támogatás mértékes 100 %. 
 
 



A pályázati kérelmet a Kvtv. 3. melléklet I. 2. pontjában meghatározott 
határidőig ( III. ütem, egyben 2016. évben utolsó, 2016. szeptember 23-ig 
elektronikus úton kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerbe egy eredeti , valamint egy hiteles másolati példányban papír alapon a 
kincstár - települési önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerinti települési 
önkormányzat székhelye szerint - illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
Igazgatóság) benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmeket a III. ütemben 2016. 
október 21-éig - megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. 
A pályázatokról a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter a pályázat              
Kvtv.-ben meghatározott benyújtási határnapjához igazítottan dönt. 
 
A támogatás folyósítására a III. ütemben a 2016. december havi nettó finanszírozás keretében, 
a 2017. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén a pályázati adatlap 4. melléklet adatai alapul 
vételével, a benyújtást követő havi nettó finanszírozás keretében kerül sor. 
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet IV. 
Önkormányzati elszámolások alcím szerinti 3. pont e) alpont a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre 
áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosít fedezetet. 
 
A pályázat keretében 2 fő hivatali dolgozó felmentésével felmerülő költségek részbeni 
megtérítésére kerülne a pályázat benyújtásra. 
A felmentés várható időpontja 2016. december 1.  
A közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontja: 2017. január 31. 
 
A pályázat keretében a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése 
miatt fizetendő felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adójára, valamint a 
jogszabály szerinti végkielégítés és ezek szociális hozzájárulási adója 75 %-ára igényelhető 
támogatás, vagyis: 
 
2-2 havi felmentési illetmény: 893.200 Ft + 27 % járulék = 1.134.364 Ft 
6-6 havi végkielégítés: 2. 679.600 Ft + 27 % járulék        = 3.403.092 Ft 
                                                                Összesen:               4.537.456 Ft     
 
A felmentéssel felmerülő összköltség: 
2-2 havi felmentési illetmény: 893.200 Ft + 27 % járulék: 1.134.364 Ft 
8-8 havi végkielégítés: 3.572.800 Ft + 27 % járulék:           4.537.456 Ft 
                                                             Összesen:                5.671.820 Ft 
 
Várhatóan a pályázat eredményes lesz, melyből             - 4.537.456 Ft támogatás származhat. 
                                               Önkormányzati önerő:        1.134.364 Ft 
 
Az önerő forrása a 2017. évben esedékes és kifizetésre nem kerülő jubileumi jutalom összege. 
(Jubileumi jutalom 40 éves 5 havi, 1.116.500 Ft+27% járulék = 1.417.955 lenne,  
melynek esedékesség időpontja: 2017. július 1.)  
 
Az elfogadott 2017. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez 
39.525 e Ft támogatást nyújt a központi költségvetés (8,63 fő X 4.580 e Ft), mely 138 e Ft-tal 
alacsonyabb a 2016. évinél (8,66 fő X 4.580 e Ft= 39.663 Ft). 
 
Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a létszámleépítési döntése meghozatalára. 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
…/2016.(VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

      megtárgyalta a fenntartásában működő Kéthelyi Közös 
      Önkormányzati Hivatalt érintő létszámcsökkentésre irányuló javaslatot,  
      mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A képviselő-testület egyetért a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál                            
- létszámleépítési indokkal - a határozatlan idejű foglalkoztatott köztisztviselők             
közül 2 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának 2017. január 31.     

           hatállyal való megszűntetésével a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  
           CXCIX. törvény 60.§ (2) bekezdés b) pontja alapján 2016. december 1. napjával             
           kezdődő felmentési idővel.  

 
2.) A képviselő-testület felkéri a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét,         

hogy az 1.) pontban foglaltak alapján a hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedéseket 
tegye meg. 

 
 Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
 Határidő: 2016. november 30. 
 

3.) A képviselő-testület az 1.)-2.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében kötelezettséget 
vállal az álláshelyek megszűntetésével kapcsolatos kifizetések fedezetének biztosítására       
a 2016. és 2017. évi költségvetésében. Felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására irányuló 
pályázatot készítsék elő és határidőre nyújtsák be. 

 
4.) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál történő átszervezés,       

a 2 fős létszámleépítés kapcsán dönt arról továbbá, hogy a községi önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatellátás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az 
érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 

5.) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 8 
főben határozza meg, 2017. február 1. napjától. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
             Nagy Gáborné jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 
K é t h e l y, 2016. augusztus 16. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 


