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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 28-án tartott 

társulási ülésén a 12/2012.(II.28.) számú társulási határozatában úgy határozott, hogy a 

Lengyeltóti Kincsem Óvoda csoportlétszámát 1 csoporttal csökkenti, így a megmaradt és 

szeptembertől indítható csoportok száma 5 maradt. A csoportösszevonást két tényező tette 

szükségessé, - figyelembe véve az óvodás gyermekek megfelelő fejlődésének biztosítását -  a 

gyermekek létszámának csökkenése, valamint az önkormányzat gazdálkodását szem előtt 

tartva, az óvoda költségeinek csökkentése.  

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény meghatározza, hogy egy óvodás csoport 

működéséhez milyen személyi feltételekre van szükség, esetünkben a csoportösszevonás 2 fő 

óvónő, és 1 fő dada létszámának a csökkentését jelenti.  

 

A létszámcsökkentéssel érintett személyek közül 1 fő óvónő azonos és 1 fő dada más 

munkakörben történő foglalkoztatását a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

költségvetési szerveinél továbbra is biztosítani tudja. 1fő óvónő tovább foglakoztatását 

azonban a társulás költségvetési szerveinél nem tudja biztosítani, ezért az 1 fő óvónő 

munkaviszonya a létszámcsökkentés következtében megszűnik. 

 

Az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CLXXXVIII. törvényt Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről, melynek 5. számú mellékletének 7. pontja, tartalmazza a helyi 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatását. Ennek megfelelően jelent meg 

2/2012.(III.1.) BM. rendelet, mely a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi 

társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit 

tartalmazza.   

 

 

 



A rendelet 6.§. (1) bekezdése értelmében az igényelhető támogatás összege 1 havi felmentési 

illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, valamint a jogszabály szerinti 

végkielégítés és szociális hozzájárulási adójának teljes összegének felére, de maximum 2 

millió forintra igényelhető. Az igénylést három időpontban lehet benyújtani az év folyamán. 

 

A pályázatot a közoktatási intézmény fenntartója, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás adhatja be, de a rendelet 4.§. (1) bekezdése értelmében, ha a létszámcsökkentés 

többcélú kistérségi társulásban történik, úgy a társulásban résztvevő önkormányzatok 

kötelesek nyilatkozni az 5.§. (1) bekezdés g) pontjában foglaltakról.  

 

Határozati javaslat: 

 

 

1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nyilatkozik, hogy a 

2/2012.(III.1.) BM rendelet 5.§. (1) bekezdés g) pontja szerint, hogy többcélú kistérségi 

társulás intézményeinél és munkaszervezeténél a meglevő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken a 

létszámcsökkentéssel érintett 1 fő óvónő, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

2./ A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Lengyeltóti Kincsem 

Óvoda engedélyezett létszámát 2 fő óvónővel és 1 fő dadával csökkenti, így a Kincsem Óvoda 

engedélyezett létszám előirányzata 21 fő lesz. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

engedélyezett összes létszám előirányzata 237 főről 234 főre csökken. A Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás engedélyezett létszám előirányzata 279 fő lesz 2012. május 1. 

napjával. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. április 17. 
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