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Határozat
száma:
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Tárgya:
A HECS Szociális Ellátó Intézményben egy fő közalkalmazotti
álláshely megszüntetése tárgyában hozott 225/2011.(XII.14.)sz. Ök.
határozat kiegészítése
A megszüntetett Központi Konyhán maradt eszközök értékesítése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.
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Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző

A Képviselőtestület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
1./ A HECS Szociális Ellátó Intézményben egy fő közalkalmazotti álláshely megszüntetése
tárgyában hozott 225/2011.(XII.14.)sz. Ök. határozat kiegészítése
2/ A megszüntetett Központi Konyhán maradt eszközök értékesítése

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a testület, és kéri, hogy vegyék fel 2. napirendként a konyhán
maradt eszközök értékesítése témát. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tari István képviselőt és Dr. Nagy Tamás alpolgármestert
javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A HECS Szociális Ellátó Intézményben egy fő közalkalmazotti álláshely megszüntetése
tárgyában hozott 225/2011.(XII.14.)sz. Ök. határozat kiegészítése.
Kerek Oszkár polgármester: Jelezte a pénzügyi csoport vezetője, hogy a tavaly
decemberben hozott létszám leépítésről szóló határozatot ki kell egészíteni azzal, hogy 5 évig
nem tölthető be az állás. Erre azért van szükség, mert pályáztunk támogatásra. Szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

118/2012.(X.10.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2011. (XII.14.)
Határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselő-testület vállalja és tudomásul veszi, hogy a megszüntetett
álláshely 5 évig nem állítható vissza.
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A 225/2011.(XII.14.) sz. Határozatban foglaltak, változtatás nélkül,
továbbra is érvényesek.
Felelős:

HECS vezetője,
pü. csoportvezető
Határidő: azonnal
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Megjegyezném, hogy a múlt héten tudtuk meg, hogy erre
a határozatra szükség van. Indítványozom, hogy a pénzügyi csoport vezetőjét munkáltatója, a
jegyző részesítse írásbeli figyelmeztetésben. Ha most nem tudott volna összeülni a testület,
elveszítettük volna a támogatást. Vezető köztisztviselő, akinek korábban is tudnia kellett
volna ezt. Többször volt testületi ülés, amikor lehetett volna tárgyalni a témát, nem az utolsó
pillanatban.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Hétfőn jött hozzám, hogy szükség van erre a
határozatra. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem szólt előbb erről, és azt válaszolta, hogy nem
tudja. Lehet kérni, hogy vizsgálatot kezdeményezzek, de a munkáltató joga, hogyan dönt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Legyen írásos nyoma annak, hogy hogyan végzi
munkáját.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek alpolgármester úr véleményével.
Tari István képviselő: A többi képviselőtársunk sosem jelenik meg olyankor, amikor komoly
dolgokról kell dönteni. Mindenki dolgozik, mégis el kell jönni az ülésekre. A képviselők ne
csak papíron legyenek képviselők.
Molnár Istvánné képviselő: Csatlakozom Tari képviselő úr felvetéséhez.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A megszüntetett Központi Konyhán maradt eszközök értékesítése
Kerek Oszkár polgármester: A konyhán vannak olyan eszközök, melyeket már nem
használunk, és lehetne értékesíteni. Ehhez kérem a Képviselő-testület hozzájárulását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2012.(X.10) sz. Határozat
Hort Község Képviselőtestülete jóváhagyja a megszüntetett Központi
Konyhán lévő, használaton kívüli eszközök értékesítését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszönte a megjelenést, az ülést
berekesztette.

kmf.
Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő
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