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Ptispokszil6gy K6lrs6g 6 nkorm6n yzat Kepviselo-testi.iletenek
2015. okt6ber 05-6n tartott z611 tildsdr6l k6sziilt jegyzokdnyv6bol

PtlWlSZlli[ev Kii^lrs Onlior
93/2015 (j2015.X.015.) szfmri hatdrozata

lrelyi szervezdsi intdzked6sekheT kapcsol(rd6 tdbbletkiad6sok t6mogat|sdra kiirt pilydzat
benyrijt6seu'a, a92!-I20l5 (IX.I0.) szalmu hatttrctzat megerositese ds m6dosit6sa
,A.

,{ Penci Kcjzos Onkorm6nyzatiH:dtallets;zittmdravonatkoz6an Penc Kcizs6g }nkor.mtnyzata
',2C15. dvi koltsegvetdsrol szolo Il2Al5. (II 2'7) szftm rendeletdnek 7.
$-6hoz tartozo 5. sz6mf
rnell6klete tar1;almazza a 2015. 6vi elrgeddlltezett l6tsz6mkeret meghat6rozdsii.

,\

kdpviselo-testtjrLlet a2015.6vi l|t1zhm es fi:ladat racionalizdl6ssal kapcsolatos intrizkeddsei
r;or6n a Penci Kozos OnkormdnyzatlHivatalletsztrmhnak csokkentdsdt hat{rozzael iigy, hogy

a Penci Kozds Onkorm6nyzatiHivalal engod(ilyezeltlet"szitmat2015. november 21. napj6t6l 8
l'oben halarozza meg,
ldtszdmcsokkent6ssel drintett munkav6llal6 jogviszon'ya 2015.
november 20. napjtxal sztinik meg.

a

,\

letsz6mcsokkentes elotti es azt krjvetoen kialakult t6nyleges ds kolts6gvetdsi ldtszrimadatok
az althbiak szerint alakul:

llntdzmdny neve

Penc 1/2015.
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l\z

onkorrndnyzat kinyilv6nitja, hdgy a -iovilhagyott enged6lyezett l6tsz6mkeret betart6sa
drdekdberr a felmentdssel, vdgkieleglitdssel egytitt jiro letszdmcscjkkentdsek fedezete nem 6ll
rendelkez:dsre, illetve hi6nyt keletlkeztet, ezert az ehhez kapcsolod6 6llami t6mogat6s
igdnyldsdro palyinatot nyrijt be.

l\

kdpviselo-testiilet utasitja

az

jiegyzot hogy az 6ll6shelyek szitmhnak vSltozilsht

a

k.6lts6gve,ttisi rendeleten annak soronlkovetl<ez;o m6dosit6sa alkalm6val vezesse 6t.

l\ Kepviselo-testiilet nyilatkozik a]ra vonatkoz6an, hogy a ldtsz6mcsokkentdssel drintett
a ndlki.ili
joglviszon.yba
drlldshelyr:r
szervnll, az
si onkolrm inyzal
fbglalkoztt
n, szewezeti
6ll6she1yeken, \'|
elorelfthat
ltat6n6l nincs
rzdltozds, feladattiad6s k<ivetkeztebqn az r}\en
lehetoseg;.

.,\ Kepviserlo-testiilet nyilatkozik, hCgy az onkormlnyzat Aftal alapitott koltsdgvetdsi sz:ervek
lroz6tti l<itsz6m- 6s 6ll6shely 6tcsopitrtositris lehetosdget rnegvizsgfira, es ennek ismeretdben
clontcjtt a.zinlezmenyek ldtszdmcsdklientesdrol. a 20I:i. evre vonatkozoan.

r\z onkolm1nyzati szintri l6tsz6mcs(,kkent(lssel kapcsolatban meghozott dont6sek egyidejtileg
az 6ll6shelyek megsztintetds6t is jell:ntik ds legal6bb 5 6vig nem 6llithat6k vissza, kivdve, ha
j

o

gszabd ty'bol ad6do tdbbletfeladatol< ezt irrdokoltt6 1.eszik.

kdpviselo-lesttilet megkdri a polgdrmesterl 6s a je:gyzot-, hogy a ldtszamcsokkentds miatt a
lcozponti koltsdgvet6si hozzi$firvllisra a piiyhzaLot kdszitse el 6s annak igenyles6rol

,\

intdzkedj en.
lPi.ispdks:zil

6gy, 2015. okt6ber 05.

.Hat6rido: azonnal
.Felelos: Cr, Babinka Magdolna jegy',ro

Tordai Si6ndor
polga'mester

A kivonat hiteldtil:
Pi.ispokszil6 gy, 2015. okt6ber 05.

Dr. Babinka Magdolna
jegyzo

fihatiroza
Pi.ispdkszil6gy Kdzsdg
hattrozott, hogy p6lY
Az 6ll6shely betoltheto
jogviszonyban, teljes m

ormtny zat K6pvi se I o -testiilete rigy
ir ki 6vodai daikai 6ll6s betciltds6re.
15. november 1 .-tol, kozalkalmazotti

lg6rmestert bizzameg, melyet a honlapra
p6ly fnat kiirS,s6val a
is fel kell tenni ds a hely hirdetokre is.
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