
KIVONAT

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. január 31-
én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Társulási Tanács 1/2014 (I.31.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és Intézményének 
2014. évi költségvetés I. fordulójáról

I.

1. A közalkalmazottak  étkezési  hozzájárulásának  mértékét  a  Társulási  Tanács  5.000  Ft./  hó/fő
összegű papíralapú Erzsébet utalvány formájában állapítja meg.

2. Nem  illeti  meg  a  juttatás  a  munkavállalót  arra  az  időtartamra,  amelyre  illetményre,  vagy
átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. 

3. A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakat a tényleges foglalkoztatásuk arányában
illeti meg a juttatás. A munkaviszonyát hó közben kezdő, illetve megszüntető dolgozó esetében a
juttatás a ledolgozott napok számával arányos.

4. Az  intézményi  kollektív  szerződés  csak  jelen  pontban  rögzített  korlátozással  köthető,  illetve
módosítható.

5. A Társulási  Tanács felhatalmazza a Társulási  Tanács Elnökét és az intézményvezetőt,  hogy a
munkavállalókat megillető juttatás kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
             Intézményvezető
Határidő: értelem szerint

II.

1. A Társulási Tanács elrendeli a Kistérségi Humán Szolgáltató Központban 0,5 fő  tartósan üres
pénzügyi  ügyintézői  álláshely,  illetve  1  fő  mátraszentimrei  feladatok  ellátásával  összefüggő
áthelyezés okán megüresedett álláshely 2014. január 1-től kezdődő megszüntetését.

2. A Társulási Tanács felkéri Gyöngyös Város Jegyzőjét, hogy az 1. pontban foglaltakat a Társulás
2014. évi költségvetésének összeállításakor vegye figyelembe.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: értelem szerint

III.

1. A  Társulási  Tanács  az  Idősek  Bentlakások  Otthona  pályázati  támogatásból  megvalósuló
felújításához  kapcsolódóan,  a  feladat  határidőben  történő  megvalósítása  érdekében  5.000  EFt
olyan  dologi  előirányzat  felhasználását  hagyja  jóvá,  amelyek  az  átmeneti  befogadóhely
használatra alkalmassá tételéhez szükséges,  s amely kiadások nem számolhatók el a pályázati
kiadások között.



2. A Társulási  Tanács  felhatalmazza az intézményvezetőt  az 1.  pont  szerinti  keretösszeg terhére
történő kötelezettségvállalásra.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: értelem szerint

Látta: Dr. Kozma Katalin
           Jegyző

Faragó László s.k.    Dr. Kozma Katalin s.k.

Társulás elnöke Gyöngyös Város Jegyzője

A kivonat hiteles.

Gyöngyös, 2014. január 31.

Juhász Gergely
jkv. vezető


