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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné  

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme foglalkoztatás időpont módosításának 
engedélyezésére 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. június 29-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 módosítását engedélyezze 
intézményünkben.  

Potyecz Enikő kolléganőket az Önkormányzat 291/2016. (XII.16.) KT határozat alapján ha-
tározott időtartam keretében foglalkoztatjuk. Jogviszonya 2018. június 30-án szűnik meg. 

Potyecz Enikő kreatív, nem csak a könyvtári munka területén precíz a nyilvántartások veze-
tésében, 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. 

Az idén tervezzük a dokumentumállomány teljes áttekintését – a tartalmilag elavult, elhasz-
nálódott, rongált és a be nem hajtható követelésekből adódó könyvek törlését. A hanghordozók 
(hanglemezek, CD-k, CD és DVD ROM-ok), bekötött folyóiratok, videódokumentumok, 
diapozitívek teljes állományellenőrzését ebben az évben elvégezzük. A Hangadó című folyóiratot 
előkészítjük köttetésre. A 2019. évre tervezzük a könyvállomány revízióját, portalanítását és fertőt-
lenítését. 

Ezen feladatok ellátásához szükségünk van a kolléganő munkájára, ezért kérnénk munka-
végzésének meghosszabbítását 2019. június 30-ig. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
Potyecz Enikő jogviszonyának módosítását engedélyezni szíveskedjen.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szí-
veskedjen. 
 
Rétság, 2018. június 18. 
 
 
        Varga Nándorné 
         ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

291/2016. (XII.16.) számú KT határozat: Potyecz Enikő határozott  idejű foglalkoztatása. 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

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

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát Potyecz Enikő foglalkoztatásának módosítása kapcsán, azt meghosszabbítja 
2019. június 30-ig.   
 
Megbízza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a szerződést aláírja. 
 
A dolgozó 2018. évi bér kiadása az intézmény 2018. évi költségvetésében biztosított. A 2019. évi 
bérkiadásokat az intézmény 2019. évi költségvetésében tervezni kell. 
 
 

 
 

 
Határidő:   
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
                                                                                                                                         
Rétság, 2018. június18. 
 
 
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

         Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
              


