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A veszélylrelyzet kihirdetéséról szóló 4012020.(ll1.1l.) I(orll. rendelet (továbbiakban: I(orrn,
rendelet) l. §-a alapján a Kormárry az élet- és vagyonbiztonságot veszélveztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélylrelyzetet
hirdetett ki. A katasztrófavédelernról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények rnódosításáról
szőIó 20l l. évi CXXVlII. törvény (a továbbial<batl: l<atasztróíavédelrni törvóny) 46. § (4)
bekezdése alapján veszélyhelyzetben a telepüIési önkorrnánvzat képviselő-testületérlek a í-eladat-
és hatáskörét a polgárnlester gyal<orolja.

A katasztróíbvédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meglratározott lratáskörörnberr el.iárva -
figyelernbe véve a 100-4812020. szánrúr írásos előterjesztésben íbglaltakat - az alábbi határozatot
hozom:

l. Mél5,1<út Város ÖrrI<orrrrártylat l\1,1]\iscló-tcsti.iictc ](.),](]]().tl,]tj.tKt. sztttlú hatrilozattival i<iírt

körrlvtirrosi nrilnkakörre beérkezett -tr clb palriiziltt;t ltrcgisttrcrtetl. azokat - a páll,ázati l<iírásban
íbglalt tartalnri és íbrnrai kör,ctelrllérl"v-eket lig.t,eierllbc vél,e érr"étlr esrrcl< n1 ilr,átlítotn.
2. A l<özalkalmazottal< jogállásáról szóló l992. évi XXXlIL törvény (továbbiakban: Kjt,) 83/A §-
ának (l) bekezdését figyelerrrbe véve Geleta Brigitta 6449 Mélykút. Nyár utca 44, szám alatti
lakost 2020, április l6. napjától határozatlan időre - négy lrónap próbaidő kikötésével - MéIykút
körryvtári, inlbrmációs és |<özösségi helyen (6449 Mélykút. Petőír tér 2;) körryvtárosi nrunl<akörbe
kinevezem.
3. Megállapítom. lrogy Geleta Brigitta l<özall<alrnazotti besorolása: F besoroIási osztály l f rzetési
fokozat.
4. Geleta Brigitta illetrnényét a 3. pontban íbglaltal< alapján ^ a vonatl<ozó.iogszabál;,ol< szerint -

az alábbiak szerint állapítom rneg: fizetési clsztályhoz és íbl<ozathoz tartozó gararrtált illetrnény
összege l22.000.- Ft. garantált bérr-nininrutnt,a i,aló kie gészítés összege B8.600.- Ft, azaz
illetrnénye összesen 2 l0.ó00.- Ft.
5. Megállapítclnr. hogl,Celcta I}rigitta a _i. polltbittl tlle!.ltatáro/ott iIletrnónrert f'eltil további
l B.400,- Ft összegúi kLrltLrrális illetnrórry ptitIékra .ictgtlsLllt lr kijzirllialtnaz,ottal< .iogállásáról szóló
1992. évi XXXlIl. t()rr,érr"r régrchajtirsáról a rtlLivúszcti. a liözrlliirelóclési és a l<(izg_t,úijtclnénl,i

terlileten l'oglalkoztatott i<özall<alnlazottalt.iout,isztltl.r iival ()sszclügg(i egl,es l<érdések re tlclezésére
szóló l 50ll992. (X1.20.)Kol,nl. rencleIet 2l, r\-á ban lbglaltali. alap.ján,
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