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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné  

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás időpont mó-
dosításának engedélyezésére 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. nevében kérném a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy párhuzamos foglalkoztatás időpont módosítást engedélyezzen 
intézményünkben.  

Nagy-Velki Anita, aki intézményünk állandó dolgozója, GYES-en volt, munkába állásának 
időpontja: 2017. február 09. A 291/2016. (XII.16.) KT határozat alapján Potyecz Enikő jogviszonya 
erre az időszakra meghosszabbításra került. Potyecz Enikő kreatív, nem csak a könyvtári munka 
területén precíz a nyilvántartások vezetésében, de a művelődés területén is (programszervezésben 
való aktív részvétel, plakátkészítés, kézműves foglalkozások levezetése), az intézmény által minden 
programban való aktív részvétel jellemezte eddig végzett munkáját. Kérnénk munkavégzésének 
meghosszabbítását 2018. június 30-ig mivel jelenleg, a könyvtárban a teljes bútorzat cseréjére kerül 
sor, ahol maximális mértékben (napi 24 óra) a felügyelet biztosítását meg kell oldani, valamint az 
elhelyezéssel kapcsolatos munkálatokat kell megoldani a belsőépítész-tervező Stágel Soma beadott, 
elfogadott tervei alapján.  

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. június 30-ig Potyecz Enikő jogviszonyát 
módosítsa a párhuzamos foglalkoztatás keretén belül meghosszabbítani szíveskedjen.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szí-
veskedjen. 
 
Rétság, 2017. május 15. 
 
 
        Varga Nándorné s.k. 
         ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

A 291/2016. (XII.16.) számú KT határozat alapján Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár beadványát a párhuzamos 
foglalkoztatás kapcsán, azt támogatta Nagy-Velki Anita 28 nap szabadság tartamának idejé-
re. Az intézmény a határozat alapján Potyecz Enikőt erre az időre foglalkoztatja. 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(V.26.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a párhuzamos foglalkoztatás kapcsán, azt meghosszabbítja 2017. június 30-ig. 
A párhuzamos foglalkoztatás idejére az intézmény az ebből adódó többltköltségét – 2017. évre 5 
hónapra, bér 864.000 Ft  190.080 járulék és bruttó 100.000 Ft cafetéria-  a 2017. évi költségvetésé-
be beépíti, azt biztosítja. 
  

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a párhuzamos foglalkoztatás időpont meghosszabbítása kapcsán, azt nem tá-
mogatja. 

 
 
Határidő:  2017. július 1., majd szöveg szerint 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
                                                                                                                                         
Rétság, 2017. május 26.        
 
 
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

         Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
              


