Szám: 263- 9/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott
rendkívüli üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor

képviselő
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 5 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Döntés az „ Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről

Gáncs István
polgármester

2./ Közalkalmazott felmentése

Gáncs István
polgármester

3./ Egyebek
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ „ Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Ezt a napirendi pontot külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kérem,
hogy a képviselő-testület készüljön fel a napirendi pont tárgyalására.
A név szerinti szavazást követően a képviselő-testület a 2. napirendi pont tárgyalásával folytatja
munkáját.
2./ Közalkalmazott felmentése
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester:
Tolnai Lászlóné jegyző: Stierné Vódli Tímea védőnő kérelemmel fordult a munkáltatóhoz, hogy
szeretné a fizetés nélküli szabadságát – melynek ideje alatt gyeden volt - megszüntetni, mivel
várhatóan Nagydorogon közalkalmazotti jogviszonyt szeretne létesíteni. A védőnő státusza már
nincs meg, mi másik közalkalmazotti jogviszonyt nem tudunk vele létesíteni, így a védőnő kérésére
és a jogszabályok szerint a munkaviszonyt felmentéssel kell megszüntetni. Ez azt jelenti, hogy az
eddigi közalkalmazotti jogviszonya alapján három havi felmentési idő, két havi végkielégítés és a ki
nem vett szabadságok kifizetése illeti meg, melynek összege várhatóan 1 200 e Ft lesz. A felmentési
idő 2014. április 17-2014. július 16. tartó időszaka alatt a munkavégzés alól a dolgozót felmentjük.
A védőnő hozzájárult, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a testület a napirendet.
Gáncs István polgármester: Javasolom Stierné Vódli Tímea közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
50/2014. (V.8.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Stierné Vódli Tímea (sz: Szekszárd
1984.06.17. an: Reményi Györgyi Erzsébet ) védőnő, közalkalmazotti jogviszonyát a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.30.§.(1) bekezdés a) pontja alapján
felmentéssel megszűnteti, tekintettel arra, hogy megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége,
amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatta.
A felmentés kezdetének időpontja 2014. április 17.
A jogviszony megszűnésének időpontja 2014. július 16.
A Kjt. 37.§(6) bekezdés b) pontja alapján a közalkalmazottat 2 havi végkielégítés illeti meg.
A képviselő-testület Stierné Vódli Tímeát a felmentési idő teljes időtartamára a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíti.
Határidő: közlésre azonnal, valamint 2014. július 16.
Felelős: Gáncs István polgármester
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A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző

4

