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Jegyzői kérelem 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. november 23-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! 
 
2017. december 15-i ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban, a Pénz-
ügyi és Szolgáltatási Csoportban 1 fős többletlétszám kérelmünkről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület akkor hozzájárult, hogy 2018. december 31-ig 1 fő alkalmazásra kerüljön.  
A dolgozó feladataként a következőket jelöltük meg: az iktatás és a bejövő számlák rögzítése, a 
pénztárba a térítési díjbefizetések segítése. A dolgozó lelkiismeretesen, precízen végzi munká-
ját. Az akkor megjelölt tevékenységek kibővültek: hivatali kapu kezelésével, helyettesítés szin-
ten a testületi anyagok előkészítése (fénymásolás, összerakás stb.), postázás. Maximálisan 
kiszolgálja az ügyintézőket segítve ezzel az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat. Kolléganő ter-
helhető, további feladatokkal is meg tudnánk bízni. 
 
A leírtak alapján munkájára szükség van, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
státuszt meghosszabbítani szíveskedjen, határozatlan időre. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. november 12. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor 
                             jegyző 
 
 

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

2017. december 15-i döntés az 1. részben bemutatva. 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  
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„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői kérelemről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál egy fő középfo-
kú/felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó 2018. december 31-én lejáró munkaszerződése 
határozatlan idejűre módosításra kerüljön. 
 
A létszámváltozást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint a Rétsági 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán át kell vezetni. 
 
Határidő: 2018. január 01. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői kérelemről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál egy fő kö-
zépfokú végzettséggel rendelkező dolgozó tovább foglalkoztatásra kerüljön. 
 
Határidő: - 
Felelős:   -  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


