
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.január 31-én, csütörtök 10.00 órakor

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (8719. Böhönye, Fő u. 26.)
Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak:
BogdánImre polgármester
Bogdán László képviselő
Kakucs Magdolna képviselő
Nagy Zoltán          alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvezető
Varga Barbara        munkaügyi előadó

Bogdán Imre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert öt képviselőből négy képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére a meghívóban szereplők szerint.

A Képviselő-testület 4igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.

10/2019. (I.31 )Kt.határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.

Napirend 1. pontja:
Javaslat önkormányzati alkalmazott foglalkoztatására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Javaslat önkormányzati alkalmazott foglalkoztatására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: 2019. január 22-én megtartott testületi gyűlésen elfogadott határozat, amely 1 fő 6 órásban
közalkalmazott jogviszonyba szerették volna 2019. február 6-tól alkalmazni. Ennek határozata
módosításra kell, hogy kerüljön. Az alkalmazottat 2019. március 1-től a Munka Törvénykönyve szerint 8
órában javaslta foglalkoztatni a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat keretében 8+4 havi időtartamra,
70%-os bérköltség támogatással. Az alkalmazottnak regisztrált munkanélkülinek kell lennie és ezt
követően lehet pályázatot beadni az önkormányzatnak. Az alkalmazott bére havi bruttó 195.000.- Ft.
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Nagy Zoltán: A gazdasági vezetővel egyeztetett, a költségvetésbe 2.300.000 Ft-ot javasolt elkülöníteni 1
fő alkalmazására a Szenyéri Önkormányzatnál. Ha mégsem sikerülne az adott pályázat, akkor szeretné, ha
lenne elkülönítve egy adott összeg, amiben tudnák alkalmazni 1 főt legalább 6 órában. Kiszámolták a
képviselőkkel közösen a bérét és 1.500.000 Ft-ba kerülne, ha a munkaügy a 70%-át fizetné 8+4 havi
időtartamra, plusz az útiköltség. Ha nem fogadná el a Teleki Tímea a 6 órát akkor ahogy korábban a
jegyző említette meg kell pályáztatni az állást, de ez abban az esetben lenne, ha valami miatt a munkaügy
nem indítaná a pályázatot.

Varga Barbara: Elmondta, hogy a munkaügy vezetőjével egyeztetett Teleki Tímea kapcsán és
végzettségileg megfelel a pályázatnak, nincs akadálya, amiért ne tudná felvenni Szenyér Önkormányzata.

Nagy Zoltán: Teleki Tímea határozatlan idejű szerződést szeretne. Ki köti a szerződést, a munkaügy vagy
maga Szenyér község Önkormányzata, és határozatlan időre megtudják-e kötni?

Varga Barbara: Véleménye szerint meglehet kötni határozatlan időre.

Kakucs Magdolna: Nem lehet, megkötni határozatlan időre ilyen nem létezik és nem is fog megvalósulni,
mivel 8+4 hónap és az csak határozott idejű lehet.

Varga Barbara: Valóban csak határozott idejű lehet. Ha vállalja az Önkormányzat a továbbfoglalkoztatást
akkor lehet határozatlan.

Nagy Zoltán: Megítélése szerint a határozatlan idejű munkaszerződés kockázata, ha nem kapnak jövőre
támogatást, akkor is fizetni kell a bért.

Kakucs Magdolna: Szerinte pontosan el kellene dönteni, hogy pályáznak-e közmunkás, nyolc órás
foglalkoztatásra, vagy saját erőből alkalmaznak-e egy hat órás közalkalmazottat.

Bogdán Imre: Meghallgatta mindenki véleményét és úgy döntött az alpolgármester előterjesztését
támogatja. Tervezzék a 2019-es évre az adott összeget, amihez még nem nyúlnak hozzá a határozatlan
időt továbbra is erőlteti, a 2020-as évben már saját büdzséből kitudnák kompenzálni, és 8 órából
visszalehetne tenni 6 órába, mert annyi keret van rá és kell alkalmazni egy embert, mert ami kint folyik
nem állapot.

Nagy Zoltán: Megítélése szerint egy nyolc órás foglalkoztatási jogviszonyt csak akkor tudnak
csökkenteni, ha a költségvetésben ilyen irányú döntés születik kényszerűségből.

Kakucs Magdolna: Egyetért a pályázattal meg kell pályáztatni, és aki elnyeri a pályázatot, azt március
15-el lehetne alkalmazni. Ha nem nyer a pályázat, akkor az előző felállást kell igénybe venni és az nem
február 06-tól lenne, hanem március 15.

Nagy Zoltán: Költségvetésbe 2.300.000 Ft-ot elkülönít 1 fő alkalmazására 8 órában munkaügyre
pályázatot benyújt az Önkormányzat határozatlan időre 8+4 hónapra 70%-os támogatással, és ha nem áll
fenn az adott pályázati lehetőség, akkor marad a 6 óra.
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A Képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

11/2019. (I.31.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 6/2019. (I.22.) Kt. határozatát, az
alábbiak szerint: Teleki Tímea nagybajomi munkavállalót, 8 órában a Munka Törvénykönyve szerinti
jogviszonyban foglalkoztat, 2019. március 1-től határozatlan időre, 8+4 hónapos időtartamra a
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 számú pályázat keretében az önkormányzat működésével összefüggő
adminisztratív feladatok (levelezések, e-mailek, kapcsolattartás képviselőkkel, kérelmek átvétele-
továbbítása, eszközök és egyéb nyilvántartások vezetése).
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a kiadást terveztesse be
2.300.000 Ft-ot összegben.

Felelős: Bogdán Imre
Polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 10.35 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester                                   jegyző
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