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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 620-4 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 4– i rendkívüli
nyilvános ülésén.
Az ülés helye:
13.

Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u.

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester
Gáspár József, képviselő
Zavari Judit Andrea, képviselő
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17.00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ügy sürgősséggel való összehívására azért került sor, mivel április 5-ig meg kell küldeni a
határozatokat.
Ismerteti a napirendet:
1. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos támogatási igény
2. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2013. (IV. 4.) HATÁROZATA
A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. április 4–i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
támogatási igény
2. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
1. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
támogatási igény
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2013. (IV. 4. ) HATÁROZATA
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként Ábrahámhegy
Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az igénylő fenntartói körén
belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás
intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről.
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A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20.napjával – döntött
arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött
idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi
munkakörökben:
Munkaszervezetnél: Munkaszervezet vezető
1 fő
Területfejlesztési ügyintéző
1 fő
Gépjárművezető
1 fő
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:
Gépjárművezető
2 fő
Ábrahámhegy Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén a társulás
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt Polgármester
Határidő: 2013.április 5.
2. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az ábrahámhegyi körjegyzőség 2012. december 31.napjával
megszűnt.
A megszűntető okirat tartalmazza, hogy a körjegyzőség létszáma 9 fő, ebből egy fő a körjegyző, 1 fő
négy órás pénzügyi ügyintéző, 1 fő négy órás szociális ügyintéző, a fennmaradó 6 főből 5 fő
köztisztviselő és 1 fő ügykezelő, melyből a Közös Önkormányzati Hivatal általi továbbfoglalkoztatására
6 fő számára van lehetőség, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni, 1 fő körjegyző jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2)
bekezdés a) pontja, illetve a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni.
Javasolja, hogy a létszámcsökkentés miatt felmerült költségekre pályázatot nyújtsanak be.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2013. (IV. 4. ) HATÁROZATA
Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény
Ábrahámhegy Község Önkormányzata dönt a 2012. december 31-ével megszűnt
Ábrahámhegyi Körjegyzőséget érintő létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos, egyszeri
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költségvetési támogatás igénylésének benyújtásáról a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 6. pontja szerint.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 193/2012. (XII.17.) Kt. határozatával elfogadta az
Ábrahámhegyi Körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának
jóváhagyását. A megszűntető okirat tartalmazza, hogy a körjegyzőség létszáma 9 fő, ebből
egy fő a körjegyző, 1 fő négy órás pénzügyi ügyintéző, 1 fő négy órás szociális ügyintéző, a
fennmaradó 6 főből 5 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő, melyből a Közös Önkormányzati
Hivatal általi továbbfoglalkoztatására 6 fő számára van lehetőség, 2 fő részmunkaidőben
foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett
szüntetni, 1 fő körjegyző jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a
146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni.
Az önkormányzatok döntésével érintett, létszámcsökkentés miatt egyszeri többletköltséget
jelentő munkakörök az alábbiak:
1 fő körjegyző
1 fő részmunkaidős pénzügyi ügyintéző,
1 fő részmunkaidős szociális ügyintéző.
Az elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok
kiállításának dátumai az alábbiak:
Körjegyző: 2012.12.27.
Pénzügyi ügyintéző: 2012.12.18.
Szociális ügyintéző: 2012.12.18.
A 2013. január 1-jétől létrejött Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 3 körjegyzőség
jogutódjaként alakult meg, az átalakulással összefüggő létszámváltozásokat a következő
táblázat tartalmazza:
Megnevezés

létszám
2012.
december 31-én
7
8

Köveskáli Körjegyzőség
Körjegyzőség
Ábrahámhegy
Kővágóörsi
9,5
Körjegyzőség
Kővágóörsi
Közös 0
Önkormányzata Hivatal
Összesen:
24,5

létszám 2013.
január 1-jén
0
0
0
15
15

A körjegyző továbbfoglalkoztatására nem volt lehetőség, az Ábrahámhegyi körjegyző
álláshelyének megszüntetése ténylegesen kimutatható létszámcsökkentést jelent.
Az önkormányzat az I. ütemben, 2013. április 12-ig nyújtja be a támogatási igényét.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fenntartói
körén belül intézményénél - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata a létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálatát elvégezte, melynek függvényében a köztisztviselők jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetéséről döntött.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2013. április 12.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az ülést 17.30 órakor bezárja.
k.m.f.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő: Zavari Judit, képviselő

Dr. Szabó Tímea
jegyző

