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2. számú előterjesztés
Előterjesztés
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 20-i ülésére a
védőnő foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulás kéréséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a mellékletként csatolt levélben
fordult Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, melyben a feladat-ellátási
megállapodással Balatonújlak településen védőnői feladatokat ellátó közalkalmazott –
nyugdíjazása miatti – felmentése okán, új védőnő foglalkoztatásához kapcsolódó
hozzájárulást kér, 192.174,- Ft összegben.
Indítványozom a testületnek, hogy a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
Polgármesterétől érkezett kérelem alapján kért hozzájárulást biztosítsa.
A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere
a védőnő nyugdíjazása miatt megüresedő álláshelyre pályázat útján alkalmazni kívánt új védőnő
foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulás kérést, mely alapján az alábbi határozatot hozza:
Határozati javaslat
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata Polgármestere a várhatóan 2016. augusztus 1. napjával munkába lépő védőnő
foglalkoztatásához kapcsolótó hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta, mely alapján a
testület úgy döntött, hogy a társönkormányzat részére 192.174 Ft összegű pénzügyi
hozzájárulást nyújt a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka
kerete terhére.
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tüske Gáborné
polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
Polgármesterét.
Felelős. Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
Balatonújlak, 2016. június 13.
Tüske Gáborné
polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tájékoztatom, hogy Halbrucker Vilmosné (Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Védőnői
Szolgálata 8648. Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2.) védőnője a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés alapján 2017.03.14-én nyugdíjba kíván vonulni. A
Somogy Megyei Kormányhivatal SOL-513/1737-11/2015 számú szolgálati idő elismerési határozata
és azt követően megszerzett szolgálati ideje alapján megállapítom, hogy a nyugdíjba vonuláshoz
szükséges feltételekkel rendelkezik.
Ennek megfelelően, mint munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 33.§-a alapján megállapítom, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján 8
hónap felmentési időre jogosult, melynek felére a munkáltató köteles mentesíteni a közalkalmazottat.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése fedezetet nyújt Halbrucker
Vilmosné védőnő egész évi személyi juttatásaira.
A Képviselő-testület 84/2013.(V.23) számú határozata értelmében a nyugdíjba vonulás miatt
megüresedő állás betöltésére pályázatot tesz közzé, melynek alapján az állás legkorábban betölthető
időpontja 2016. augusztus 1.
Amennyiben ezen időponttól betöltésre kerül az állás, úgy az új védőnő személyi juttatásainak
összegével a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok költségvetéseit módosítani szükséges, ha
ez még nem történt meg.
Az új védőnő alapilletményének meghatározására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján kerül sor, azonban az önkormányzati költségvetésben a bér és járulék
fedezet megléte a kinevezési okirat aláírásakor rendelkezésre kell, hogy álljon. Javaslom a fedezet
meghatározása a meglévő védőnő béradatai alapján történjen, a szolgáltatást igénybevevők
létszámadatainak figyelembevételével, az alábbiak szerint:
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Amennyiben Tisztelt Önkormányzat a fenti adatokat elfogadja és biztosítja a várhatóan 2016.
augusztus 1-től munkába lépő védőnő személyi juttatásainak fedezetét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy
Halbrucker Vilmosné védőnő 2016. augusztus 1-i hatállyal felmentésre kerüljön a munkavégzési
kötelezettség alól.
Kérem szíves támogatásukat!

Balatonmáriafürdő,2016. május 31.
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