Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4.
napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő igazoltan távol.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő
munkahelyi elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni az ülésen. Ismertette, hogy képviselői
kezdeményezésre összehívott rendkívüli nyílt ülésnek egyetlen napirendi pontja van: a vegyes
ügyekben dolgozói felvétel kérdésében való döntés szóbeli előterjesztés alapján.
Kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirendi pont jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:
1./ Vegyes ügyek.
Szabó László polgármester: az október 30-i testületi ülés elnapolta a személyi kérdésekben
való döntést. Most lenne szó a két dolgozóról Bekő János és Bakonyi Istvánné foglalkoztatási
kérdéséről. Az ő esetükben az éves munkabér kb. 3.8 millió forintos költséget jelentene. A
bértömeg bizonyos kereten belül tartására nagyon kell ügyelni, mert az éves állásban történő
foglalkoztatás meg fogja növelni a bérkeretet. A foglalkoztatásukkal ennek ellenére egyet ért,
csak szeretné, ha látnák a képviselők a döntés felelősségét is. Mivel a jövő évi költségvetés
még nem látható, a célszerű az lenne, ha határozott időre történne meg a felvételük 2015.
december 31-ig.

Jánosi Attila képviselő: tolmácsolja Békefi Edina javaslatát is, aki minimálbéren javasolja
felvenni a két főt egy éves időszakra. A felvételükkel ő is egyet ért, nagyon nagy szükség van
géphez értő dolgozóra. A géphez értő dolgozó esetében ő személy szerint kicsit magasabb
bért gondolna, mivel van felelőssége.
Szabó László polgármester: ha nem minimálbéren veszi fel őket a testület, akkor az nagy
feszültséget hoz a többiek esetében.
Tavasz László képviselő: úgy gondolja, hogy hatékonyabbá kell tenni a munkavégzést,
megfelelően ki kell osztani a feladatokat.
Rolkó Gábor alpolgármester: szintén egyet ért a két dolgozó felvételével.
Szabó László polgármester: összefoglalva, a jövő év végéig határozott időtartamra,
minimálbéren, napi 8 óra munkavégzéssel, ugyanannyi étkezési jeggyel, mint a többi dolgozó
esetében november 4. napjától kezdve javasolja mindkét lakost felvenni fizikai dolgozónak.
Kéri a képviselőket szavazzanak a kérdésben.
Más javaslat nem lévén, a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
177./2014. (XI.04.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Bekő Jánost (8242 Balatonudvari, Hunyadi u. 27.) 2014. november
4-től 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
önkormányzati fizikai dolgozói állományba parkgondozónak felveszi.
Munkaszerződése a hatályos jogszabályok alapján, bérezése minimálbér
szerint, munkavégzés napi 8 óra, egyéb juttatásai a fizikai dolgozókéval
megegyező.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
munkaszerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
178./2014. (XI.04.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Bakonyi Istvánné Varga Mária (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.)
2014. november 4-től 2015. december 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra önkormányzati fizikai dolgozói állományba parkgondozónak
felveszi.
Munkaszerződése a hatályos jogszabályok alapján, bérezése minimálbér
szerint, munkavégzés napi 8 óra, egyéb juttatásai a fizikai dolgozókéval
megegyező.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
munkaszerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
8.40 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester
Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:
dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:
Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Rolkó Gábor alpolgármester

Jánosi Attila képviselő

