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ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 24-i rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Keller Vendel polgármester
Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Tímár András (8242 Örvényes, Új u. 13.), Aszófő Község Önkormányzatának
munkavállalója. Munkáját lelkiismeretesen, jól végzi, az Önkormányzat gépparkját sajátjaként
kezeli, vigyáz a gépek állapotára. Képes önállóan dolgozni és munkájára soha nincs panasz.
Nyáron a zöldterületek karbantartásánál, télen a síkosság mentesítésnél egyaránt számítani
lehet a munkájára, amennyiben szükséges pl. a hó eltakarításnál még munkaidőn kívül is.
Tímár András bére jelenleg br. 125.000,- Ft, béremelése 2013. január 1-én volt utoljára.
Javaslom, hogy a bérét a fentiekben felsoroltakat figyelembe véve, 2015. szeptember 1-től
155.000,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület.
2. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselői bérekhez a
hozzájárulását a Képviselő-testületek vállalták, olyan arányban, hogy a Kirendeltségeken
dolgozók bérének a fedezetét biztosítják a Hivatal számára.
Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a jelenlegi bérek az alábbiak:
Mecsnóbel Bianka: (részmunkaidős): 165.000,- Ft (személyi illetmény)
Krempánszky Eszter (részmunkaidős): 130.000,- Ft (bértábla szerinti illetmény)
Tabi Tímea (teljes munkaidős): 197.115,- Ft (bértábla szerinti illetmény)
A két új kolléganő próbaideje lejárt, kérte a polgármester úr a köztisztviselők bérének
felülvizsgálatát. A két részmunkaidős köztisztviselő bére között jelentős különbség van.
Mindkét kolléganő pénzügyi vonalon dolgozik, mindkét munkakörhöz precizitás, nagy
odafigyelés ill. a szoros határidők betartása szükséges. Javaslom a két kolléganő bérét egy
szintre hozni, ezért Krempánszky Eszter bérét 2015. szeptember 01. napjától 165.000,- Ft-ban
állapítanám meg.
Tabi Tímea vette át a régi kirendeltség vezető és az igazgatási előadó feladatait. A kolléganő
munkaköre igen sokrétű, a pénzügyi feladatokon kívül minden ügycsoporttal foglalkozik
(szociális ügyek, pályázatok koordinálása, iktatás, hatósági ügyek, részt vesz a testülettel
kapcsolatos feladatok elvégzésében, stb.) és napi szinten segíti polgármester úr munkáját is.
Figyelembe véve a munkavállaló magasabb iskolai végzettségét ill. a Kirendeltségen dolgozó
köztisztviselők bérének eltérítését Tabi Tímea bérét 2015. szeptember 01.napjától 230.000,Ft-ban állapítanám meg.
Az új kolléganők az Aszófői Kirendeltségen felmerülő munkákat szorgalmasan és jól végzik,
az ügyfelekkel, kollégákkal jó kapcsolatot alakítottak ki.
Mindkét köztisztviselő béremeléséhez szükséges, hogy annak fedezetét az Önkormányzat
biztosítsa a Hivatal részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslatok elfogadására.

1. HATÁROZATI JAVASLAT:
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tímár András 8242 Örvényes, Új u. 13.
szám alatti lakos munkabérét 2015.szeptember 01-től 155.000,- Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a munkaszerződés
módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Keller Vendel polgármester
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Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Aszófői Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők béremelését tudomásul veszi, az ahhoz
szükséges fedezetet Aszófő Község Önkormányzatának költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Németh Tünde jegyzőt a béremelés fedezetének
biztosításához szükséges feladatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Tünde jegyző

Aszófő, 2015. augusztus 12.

