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3 Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. május 26-i ülésen a Képviselő-testület 2 lh megváltozott munkaképességű dolgozó napi 4

órában való [oglalkoztatásáró I döntött:
határozat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul 2 íő csökkent miinkaképességű
munkavállaló fhgla Ikoztatásához a Mezőberény Város Ovodai Intézményénél gondozó, takarító
munkakörben, napi 4 órás lhglalkoztatással 2014. július 1 -től kezdődően tárgyév végéig. A
lhglalkoztatás lhrrásául az intézmény 2014. évi költségvetését jelöli meg. Az intézmény a forrást
belső átcsoportosítással a dologi kiadásai közül köteles biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az érintett vezetőket a szükséges intézkedések

megtételére. kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária mb. intézményvezető
Határidő: 2014. július 1.

Mezőberény Város Ovodai Intézménye levélben fördult a Képviselő-testülethez, melyben

támogatást kér aTAMOP 1.1.1-12/1 sz. pályázatban való részvételhez, mert így a 209/2014. (V.26.)

sz. határozattal elfogadott megváltozott munkaképességű munkavállalók közül egy Fő után 100%-os

támogatás igényelliető. A pályázati kiírásban töglalt legmegfelelőbb Feltételek miatt 6 hónap helyett

7 hónapra kérik az említett munkavállaló töglalkoztatását. Ezzel a megoldással összességében

Forrás megtakarítást lehet elérni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalása után fogadja cl a következő

határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete támogatja Mezőberény Város Ovodai

Intézményének kérését, hogy az Uj Széchenyi Terv keretei között megvalósuló TAMOP I .1.1-12/1

sz. pályázatban részt vegyen egy Fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására.

A pályázati kiírásban foglalt legmegfelelőbb Feltételek miatt a 209/2014.(V.26.) sz. határozattal

elfogadott 6 hónap helyett 7 hónapra engedélyezi az említett munkavállaló foglalkoztatását.

Felelős: Sikló si István polgármester
Kissné Wagner Mária mb. óvodavezető

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. június 23.
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Fesetőné Sipos Judit
titkársági ügyintéző
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Mezőberény Város Óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138
Telefon /fax: 66/421-870;
E-mail: ovodamezobereny.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
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Tárgy: pályázatban való részvétel

A Képviselő-testület 2014. május 26-i ülésén elfogadta 2 fő csökkent munkaképességű dolgozó
napi 4 órában való foglalkoztatását gondozó-takarító munkakörben.
A jelentkezőkkel való megbeszélés során kiderült, hogy a rehabilitációs eljárásban Bi és Cl
minősítést kapott munkavállalók után — pályázati úton - 100%-os támogatás igényelhető, tehát a
munkavállaló teljes bére valamint annak járulékai is elszámolhatók. Ezek a feltételek jelenleg 1
főnél teljesülnek.
Ennek feltétele, hógy az Új Széchenyi Terv keretei között megvalósuló TÁMOP 1.1.1-12/1
számmal ellátott pályázatban részt vegyünk.
Kérem, szíveskedjenek támogatni a pályázatban való részvételünket!

Továbbá, a határozattól eltérően nem az év végéig (6 hónap), hanem 7 hónapig szeretnénk a fent
említett munkavállalót foglakoztatni - a pályázati kiírásban foglalt legmegfelelőbb feltételek szerint.
Kérem, szíveskedjenek támogatni 1 fő csökkent munkaképességűmunkavállaló 7 hónapig tartó
alkalmazását!

Mezőberény, 2014. június 18.

Tisztelettel:

Kissné Wagrir Mária
mb. óvodavezető

Ikt. Sz.
Ugyiritéző:

V/ 6-33/20 14.
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Mezőberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5650 Mezőberény Kossuth tér 1.

Siklósi István
Polgármester


