
  

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                

                       
                                

    Javaslat Flór Tibor határozott időtartamú munkaszerződésének 
meghosszabbítására ására 

                                
                                

                       
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
                                
                                

                       
                                

    Meghatalmazás, megrendelő 
                                
                                
                                
                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                
                                
  Gencsapáti, 2016. augusztus 11.                 
                                
                                
              (: Dr. Görög István s. k. :)    
                 jegyző       
                                

 
 
 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Műszaki Csoportnál az utóbbi években jelentős gép- és eszközbeszerzés történt, mely lehetővé 
tette, hogy az Önkormányzat eredményesebben és hatékonyabban tudott eleget tenni 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott településüzemeltetési feladat-ellátási kötelezettségének, valamint e 
fejlesztések következtében az Önkormányzat több településüzemeltetési feladatot (kaszálás, 
fűnyírás, hóeltolás, fakivágás, ároktisztítás) lát el a Műszaki Csoport közreműködésével lát el, és 
nem kényszerült külső vállalkozó igénybevételére.  
 

Fentieken túl a Műszaki Csoport közreműködik az intézmények karbantartási, felújítási feladatainak 
ellátásában is.  
 
 
A Képviselő-testület – a település-üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében – a 
176/2014. (XII.11.) számú testületi határozatában hozzájárult Flór Tibor 9721 Gencsapáti, Ady u. 71. 
szám alatti lakos 2014. december 31-én lejáró határozott időtartamú munka-szerződésének 2015. 
december 31-ig történő meg-hosszabbításához. 
 

A határozott időtartamú munkaszerződéssel foglalkoztatott Flór Tibor közmunkásból lett kiemelve. 
A munkáját jól végzi, munkájával jelentősen hozzájárul a településüzemeltetési feladatok 
ellátásához. A munkavállaló jogosítvánnyal és kisgépkezelői vizsgával rendelkezik.  
 

Flór Tibor a rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégezte, munkáját a legjobb tudása szerint látta 
el. Több szakmában jártas, gyakorlattal, és bizonyos feladatokhoz szükséges jogosítvánnyal 
rendelkezik, amely a településünkön elvégzett/elvégzendő munkálatok során nagy előnyt jelent. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – szakmai munkánk tervezhetősége, valamint a 
községgazdálkodási feladatok zavartalan ellátása érdekében – járuljon hozzá Flór Tibor határozott 
időtartamú munkaszerződésének  
 

2016. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
 

 
 

A határozott időtartamú munkaszerződések folyamatos meghosszabbításának jogszerűségéről Dr. 
Görög István jegyző úgy tájékoztatott, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
csak egy módon korlátozza a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbíthatóságát: a 
határozott tartamú munkaszerződések összes időtartama az 5 évet nem haladhatja meg.  
 

A bírósági gyakorlat alapján nem rendeltetésellenes, ha a felek egymást követően néhány ízben, 
vagy különös indok alapján többször is határozott idejű munkaviszonyt létesítenek, így a 
munkaszerződés meghosszabbításának jogi akadálya nincs.   
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a csatolt 
határozati javaslatot fogadja el!  
 



  

 
 
 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

a település-üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása 
érdekében – hozzájárul Flór Tibor 9721 Gencsapáti, Ady u. 
71. szám alatti lakos 2015. december 31-én lejáró 
határozott időtartamú munkaszerződésének 2016. 
december 31-ig történő meghosszabbításához. 

  

    

2. A képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt a 
munkáltatói iratok elkészítésére, egyben felhatalmazza 
Bodorkós Ferenc polgármestert a munkáltatói iratok 
aláírására. 

  

    

 A Képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit az 
Önkormányzat és intézményei 2016. évi költség-
vetésében biztosítja. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 
  

    Határidő: azonnal, 2016. február 15.   
                           

                            

 
 
 
 
 
 

       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
az ellátásért felelős, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében a Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó, 
valamint szennyvízelvezető- és tisztító rendszer Gördülő 
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási 
tervrészeit elfogadja. 

  

 

2. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Gördülő 
Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló képviselő-testületi 
döntésnek, valamint az előterjesztés mellékletét képező 
megrendelőnek és meghatalmazásnak a VASIVÍZ Vas Megyei 
Víz- és Csatornamű Zrt. részére történő megküldéséről. 

  



  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: 2016. szeptember 5.   
                             
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Alulírott Bodorkós Ferenc (születési név: Bodorkós Ferenc, születési hely, idő: Gencsapáti, 1951. 
május 17., a. n.: Tömő Emília) 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 143. szám alatti lakos, Gencsapáti 
község polgármestere, mint a V001 jelű ivóvízellátási rendszer és/vagy az S001 jelű 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) 
képviselője 
 

 



  

 

a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési tervek beruházási 
tervrészét összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz 
jóváhagyásra és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért felelős 
tulajdonos önkormányzato(ka)t.  
Egyben a jelen okirat aláírásával kijelentem azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek) felújítási, pótlási 
valamint beruházási tervrészeiben foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek. 
 
 
Gencsapáti, 2016. augusztus 16. 

                                                                        
           (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                                                               polgármester 
 
 

A megbízást elfogadom. 
 
 

Szombathely, 2016. szeptember ………. 
 
                                                                                                                                                                                                                   .............................................................. 

                 Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
         VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 
                meghatalmazott 
       

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

k, mint tanúk előtt: 

  Név: .................................................            Név: .................................................. 
  Aláírás: …..........................................            Aláírás: …........................................... 
  Lakcím: ............................................            Lakcím: .............................................. 
  Szig.szám: ….....................................            Szig.szám: …....................................... 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Alulírott Bodorkós Ferenc (születési név: Bodorkós Ferenc, születési hely, idő: Gencsapáti, 1951. 
május 17., a. n.: Tömő Emília) 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 143. szám alatti lakos, Gencsapáti 
község polgármestere, mint a V001 jelű ivóvízellátási rendszer és/vagy az S001 jelű 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) 



  

képviselője a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607) és az önkormányzatok 
között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés/-ek alapján  
 

 
 

 a 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv/-ek 2017. évi felújítási, pótlási 
tervrészletéből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a munka megkezdése 
előtt jóváhagyásra kerülő munkák elvégzését a VASIVÍZ Zrt.-től a víziközmű használati díj terhére. 
 
 
 
Gencsapáti, 2016. augusztus 16. 

                                                                        
 
 
           (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                                                               polgármester 


