
 

 
 
 

K i v o n a t 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2008. augusztus 8-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

179/2008.(VIII.08.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
megtárgyalta a nevelési – oktatási intézmények pedagógus 
létszámának felülvizsgálata a 2008/2009-es tanévre tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Sárbogárd Város Önkormányzata 2008. szeptember 1. 

napjától az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola – 
Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. szám - álláshelyeinek 
számát véglegesen 1 fő pedagógus álláshellyel csökkenti a 
Nagylóki Általános Iskola tanuló-csoportszám csökkentése 
miatt.   

 
 Utasítja a jegyzőt, hogy az intézményvezetőt a döntésről 

tájékoztassa. 
 
 Utasítja az intézményvezetőt, hogy az álláshely csökkentés 

végrehajtásaként a létszámleépítés munkaügyi 
dokumentációit készítse el, munkáltatói döntését hozza meg, 
az intézményi dokumentációkban a tanulócsoport 
csökkentést vezesse át.  

 
 Az intézmény költségvetése tervezésekor a 

létszámleépítésből eredő hatásokkal tervezzen a 2009-es 
költségvetési évre.  

 
2. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 

Önkormányzati Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési 
támogatási igényre a pályázatot nyújtsa be.  

 
 A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a fenntartói körén belül – 

költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására 
nincs lehetőség. 
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 A képviselőtestület az alábbiakban nyilatkozik a 

létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakuló tényleges 
intézményi szintű és összesített létszámadatokról. 

   
L é t s z á m 

so
rs
z

á
m
  

I n t é z m é n y csökkentés 
e l ő t t 

csökkentés  
u t á n  

1. Polgármesteri Hivatal 
Háziorvosi szolgálat 
Védőnői szolgálat 

55,75 
2 
6,5 

55,75 
2 
6,5 

2. Egyesített Szociális Intézmény 36,5 36,5 
3.  Központi Ált. Iskola, Óvoda, 

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 
109,25 

 
109,25 

4. Madarász József Városi 
Könyvtár  

5 5 

5. Városi Bölcsőde 7 7 
6. ÁMK Sárszentmiklós 90 89 
7. Önkormányzati Tűzoltóság 63 63 

 Összesen: 375 fő 374 fő 
 

A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési 
rendeletben a létszámcsökkentés átvezetését terjessze a 
képviselőtestület szeptemberi ülése elé.  
 
Határidő: értesítésre:    augusztus 15. 
  intézményi végrehajtás:  augusztus 31. 
  költségvetési rendelet módosítása:szeptember i  
 ülés  
  pályázat benyújtása:  október 1. 
 
Felelős: polgármester 
  jegyző 
  intézményvezető 
 

kmf. 
 

(: Juhász János :) sk.     (: Dr. Krupa Rozália :)sk. 
    polgármester          jegyző 
 
 
(: Horváth Tibor :)sk.     (: Szakács Benőné :)sk. 
    képviselő, jkv. hitelesitő        képviselő, jkv. hitelesitő 
 
 
A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2008. augusztus 18. 


