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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 141/2012.(V. 29.) KNÖT 
határozatában meghatározta az általa fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodában (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) indítható csoportok számát, a 
heti kötelezıen ellátandó óraszámot, illetve az ehhez javasolt számított álláshelyek számát, 
mely alapján a 142/2012.(V. 29.) KNÖT határozatában döntött az óvoda 
létszámcsökkentésével összefüggı intézkedésekrıl.  
A Képviselı-testület intézkedése következtében 2 fı óvodapedagógus közalkalmazottal és 2 
fı dajka fıfoglalkoztatottal csökken a jelenlegi álláshelyek száma. 
 
 
Kérem a T. Képviselı-testület, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2012. június 21. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
létszámcsökkentésével kapcsolatos helyi intézkedés 
 
____/2012.(VI. 26.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda létszámcsökkentésével kapcsolatos 
helyi intézkedés tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 141/2012.(V. 29.) 
KNÖT határozatában meghatározta a fenntartásában mőködı Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évére az intézményben 
indítható csoportok, az ellátandó órák, és a számított álláshelyek számát. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 142/2012.(V. 29.) 
KNÖT határozatában a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
2012/2013-as nevelési évére a fenntartásában mőködı nevelési intézményben a számított 
álláshelyek számát az alábbiak szerint határozta meg: 
az intézmény közalkalmazotti létszámát a 2012/2013-as nevelési évben 14 fı 
óvodapedagógus közalkalmazottban, 7 fı dajka fıfoglalkoztatott, 2 fı egyéb 
fıfoglalkoztatott, 1 fı egyéb részmunkaidıs és 2 fı részmunkaidıs kisegítı létszámban 
állapítja meg. 
 
3. A Képviselı-testület intézkedése következtében a jelenlegi 16 fı óvodapedagógus 
álláshelyek száma 14 fıre, azaz 2 fı óvodapedagógus közalkalmazottal és a 9 fı dajka 
álláshelyek száma 7 fıre, azaz 2 fı dajka fıfoglalkoztatottal csökken. 
 
4. A Képviselı-testület egyidejőleg megállapítja, hogy fenntartói körén belül, azaz az 
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli a létszámcsökkentéssel érintett - 
határozat 3. pontjában foglalt, a feladatellátás megszüntetésével összefüggésben a 
felszabaduló 2 fı – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
5. A Képviselı-testület egyidejőleg kinyilvánítja, hogy az elızıekben meghatározott körő és 
számú óvodapedagógus közalkalmazott és dajka fıfoglalkoztatott létszámot a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) 
fıfoglalkozású létszámában véglegesen megszünteti. A megszüntetett álláshelyek 5 évig nem 
állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A határozatról értesül: 
- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
- Polgármesteri Hivatal közgazdasági Csoport 
- Irattár 


