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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
december 23-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat döntéshozatalra a Kaláz Kft. munkavállalóinak ügyében

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

537/2010.(XII.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
jelenlegi munkakörükbe 2011 január 1-től tovább foglalkoztatja jelenleg a
Kaláz Kft. állományába tartozó alábbi munkavállalókat az alábbi bérek
biztosítása mellett.
Megyesi Gábor 117.000,-Ft bruttó + járulékai
Greilich József 117.000,- + járulékai
Takács Miklós 242.000,-Ft + járulékai  amennyiben Takács Miklós ezen
feltételekkel a foglalkoztatást elvállalja, úgy jelenlegi munkaköréhez
hozzáadódik az eddig Benedeczki István által ellátott karbantartói-gondnoki
feladatkör is.
Amennyiben Takács Miklós ezen feltételekkel elvállalja a munkakört, úgy a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába kerül. 
Leca István 52.000,-Ft megbízási díjért tovább foglalkoztatásra kerül a hivatal
költségvetése terhére,
Benedeczki István karbantartó-gondnok foglalkoztatására csak akkor kerül sor,
amennyiben Takács Miklós nem vállalja el a fent leírt munkakört és illetményt.
Ebben az esetben Benedeczki István bére 117.000,-Ft + járulékai.
Amennyiben Takács Miklós nem vállalja el a munkakört, úgy jogviszonya
megszűnik a Kft-nél és  a jogviszony megszűnésével kapcsolatos valamennyi
költség a kft. költségvetését terheli.
A képviselőtestület szükségesnek és elengedhetetlennek tartja valamennyi
átkerült munkavállaló esetén a pontos munkaköri leírások meghatározását.
A képviselőtestület ezen kívül szükségesnek tartja, hogy Greilich József
esetében az általa használt lakás igénybevételéről szerződés megkötésére



kerüljön sor, és feladatkörének meghatározásakor ezen plusz juttatást is
figyelembe kell venni.
A fentiek alapján a képviselőtestület a munkavállalók bérének fedezetét
költségvetésében folyamatosan biztosítja. A Polgármesteri Hivatal fizikai
munkavállalói létszámkeretét 2, köztisztviselői létszámkeretét 1 fővel növeli.
Amennyiben azonban az előzőekben körülírt tárgyalások Takács Miklós
személyével kapcsolatban más eredményt hoznak, úgy a létszám 3 fő fizikai
állományúvá változik.
A képviselőtestület egyetért Leca István 52.000,-Ft bruttó megbízási díjának
megfizetésével és Leca István alkalmazásával az eddigi feltételek mellett.

Felelős: Polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                      jegyző

A kivonat hiteléül:

Liptákné Szandi Ágnes


