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KÉRELEM ÁLLÁSHELY BÉRÉNEK FELOLDÁSÁRA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24.-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 Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál 2016. október 6. napjától a költségvetési ügyintézői állás-
hely nem betöltött. A hatályos SZMSZ a pénzügyi és szolgáltatási csoport létszámát egy fővel 
csökkentette, így az álláshely iránti előterjesztés valójában a régi álláshely újbóli betöltését- a nor-
mál munkafolyamat visszaállítását -tartalmazza. 
 
A feladatok ellátását a saját feladatok ellátásán felül jelenleg a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
Vezetője és egy megbízási díjjal alkalmazott ügyintéző látja el. A helyettesítés miatt nem megoldott 
a szabadságok kiadása. Egy fő esetleges megbetegedése esetén a feladatellátás kifejezetten ve-
szélybe kerülne. 
 
Az álláshely folyamatosan meghirdetésre került, a feladatok ellátására alkalmas pályázó nem volt. 
2017. június 01-től azonban lehetőség nyílik az álláshely betöltésére középfokú végzettségű, ál-
lamháztartási ismeretekkel rendelkező pályázóval. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2/2017. (II.27.) rendeletének 22.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében: 
„Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a meg-
bízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájáru-
lásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület 
hozzájárulásával használhatók fel.” 
 
Az álláshely bére (bér + járulék + önkormányzati kompenzáció + cafetéria) a 2017. évi költségve-
tésben biztosított. Belső átcsoportosítást szükséges végrehajtani a többletfeladatra biztosított elői-
rányzat terhére.  
 
A feladatellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében (a gazdálkodás szabályszerű ellá-
tása, túlterhelés elkerülése végett) kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely bér-és 
járulékköltség zárolását feloldani szíveskedjen, ezzel lehetővé téve az álláshely betöltését.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és javaslatomat elfogad-
ni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2017. május 4. 
 
       dr. Varga Tibor s.k. 
         jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában a javasolt hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

• 2017. évi költségvetésben többletmunkára biztosított fedezet 
• 207/2016. (IX.23. KT. számú határozat 
• 252/2016. (X.28.) számú KT. határozat 
• 261/2016. (XI.08.) számú KT. határozat 
• 298/2016. (XII.16.) számú KT. határozata 

 

3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről 

4.  

Határozati javaslat 

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

 
„A változat” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kérelem álláshely 
bérének feloldására” tárgyában készült előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a Pénzügyi és Szolgáltatási csoportban az 
álláshely kialakítását engedélyezi. Hozzájárul, hogy 1 fő középfokú végzettségű személy 
2017. június 1 naptól alkalmazásra kerüljön, költségvetési ügyintézői munkakörben. 
Az álláshely bér és járulékköltsége a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról hozott rendelet 
(16/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet) módosítására, valamint a munkáltatói intézke-
dések megtételére. 
 
 
Határidő: 2017. június 1, majd szöveg szerint 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
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„B változat” 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(V.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kérelem álláshely 
bérének feloldására” tárgyában készült előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a megszűnt álláshely visszaállítását nem 
engedélyezi, a státusz feladatait továbbra is többletmunka elrendelésével kell ellátni. 
 
Határidő: ----  
Felelős: ---- 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 

 
dr. Varga Tibor s.k. 

                                                                                  jegyző                                                                             


