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a határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , 

mint felének „ igen” szavazata szükséges. 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület ! 
 

 

A Háziorvosi Ügyeletnél jelenleg 1 db. ügyeleti gépkocsi van rendszeresítve , amelyre 4 fő gépkocsi 

vezető van foglalkoztatva. A vonatkozó jogszabályok értelmében a teljesített ügyeleti idő , 

szabadság kiadások , betegség , stb. idő figyelembevételével  3,5 fő gépkocsi vezetőre van szükség. 

A gépkocsi vezetőkkel előzetesen lefolytatott egyeztetések sajnálatosan nem vezettek eredményre. 

Az egyeztetésen felvetődött annak lehetősége , hogy a négy gépkocsi vető közül az egyik vállalja 4 

órás foglakkoztatását , vagy valamennyien 6 órás munkaidőben lennének foglalkoztatva. Az 

egyeztetés eredménytelenül zárult, amelynek végén az érintettek tájékoztatva lettek arról , hogy 

egyikük jogviszonya átszervezésre hivatkozással meg lesz szüntetve. 

A Társulási Tanács az Intézmény átszervezését elhatározta , és felhatalmazta az Intézmény vezetőjét 

a szükséges intézkedés megtételére.  

Előtte azonban a tag önkormányzatok nyilatkozatát is be kell szerezni a felmentéssel érintett 

dolgozó esetleges tovább foglalkoztatása érdekében. 

A határozat javaslat értelmében a Képviselő-testület nyilatkozata szükséges a felmentésről szóló 

döntés meghozatala előtt. 

 

Kérem a Képviselő-testületet – figyelemmel arra , hogy gépkocsi vezetőre nincs szükségünk – a 

határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. 

 

 



......../2017. (.........) számú         H A TÁ R O Z A T 
 

 

 

Zalahaláp  Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a Társulás által fenntartott 

Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a 

létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti 

jogviszonyban  töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzatnál 

, vagy az általa alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett 

új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának 

fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

 

 

Zalahaláp  Önkormányzat Képviselő - testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, 

azzal egyetért. 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 

megküldésével értesítse. 

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Határidő: 2017.március 20. 

 

 

Zalahaláp  , 2017. március 16 
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