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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár, egyik takarítójának jogviszonya munkavállalói ren-
des felmondással 2021. augusztus 22-én megszűnik. Az álláshely mielőbbi betöltése elenged-
hetetlen. 
A leendő alkalmazott, takarító és kisegítő munkakörben való felvétele szükséges, napi feladata-
inak elvégzése az összehangolt munka érdekében az intézmény egész területére kiterjed. 
 
Az álláshely betöltésére szükséges bérkeret költségvetésünkben biztosított. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni 
szíveskedjenek. 

 
 
 
Rétság, 2021. augusztus 5.  
 
 
 ----------------------------- 
 Simon Katalin 
 Intézményvezető 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés d) pontja, mely 



2 
 

szerint „létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által 
meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során 
figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott 
munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény 
vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – 
az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt 
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A 
megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával 
használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a 
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges”. 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2021.(  .  .) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményvezetőjének álláshely bérének feloldására vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 2021. augusztus 22-én megszűnő takarítói státusz a jövő-
ben is betöltésre kerüljön, a státusz bérköltségét 2021. augusztus 23-tól feloldja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Simon Katalin intézményvezetőt a munkáltatói intézkedések 
megtételére. 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 


