
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2008. október 07-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, 
Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve Éva képviselők (6 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Gál Tiborné, Barna Zoltán, Meggyes Attiláné, Pádár István 
képviselők (4 fő) 
         
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                        
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 6 fő megjelent.  
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
47/2008.(X.07.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./  Létszámcsökkentéssel érintettek nemleges továbbfoglalkoztatása 
                                             
      Előadó: Morvai István polgármester  
                    
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a 2008.év folyamán az önkormányzat 
intézményeinél lezajlott létszámcsökkentés miatt lehetőség volt, hogy az elbocsátott 
dolgozók járandóságai egy részét az önkormányzat a központi költségvetéstől 
visszaigényelje. 
Ennek egyik feltétele, hogy az önkormányzat intézményeinél a létszámcsökkentéssel 
érintett dolgozók továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. Ez sajnos a 
képviselőtestület előtt is ismert volt akkor is amikor a létszámcsökkentésről döntött. 
Kéri, hogy az erről 2007. október 9-én hozott 40/2007.(X.09.) önkormányzati 
határozatot ismételten erősítsék meg. 



 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
48/2008.(X.07.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az 
önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladat átadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglakoztatására nincs lehetőség. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 14.15 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
                                                                 Kmft. 
 
 
            Morvai István                                                             Dr.Balázs László 
            polgármester                                                                     jegyző 
 
 


