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Képviselői indítvány 

Tárgy: javaslat nyelvi lektor foglalkoztatására 

Határozati javaslat: 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen magyar nyelv és irodalom 
szakon egyetemi végzettséggel rendelkező részmunkaidős munkatárs — hivatalon 
belül - nyelvi lektorként való foglalkoztatásáról. 

"Szólj! s ki vagy, elmondom. " 
Kazinczy Ferenc (1759-1831) 

A hivatali munka során születő írásos anyagok nyelvhelyessége, egyértelmű 
érthetősége, választékossága, a nyelvhasználat helyessége, színessége - az itt folyó 
szellemi munka igényességét tükrözik. 

Ezen javítani mindig kívánatos, hasznos és illendő. 

A lektor feladata lenne: a 
- Polgármesteri Hivatalból kikerülő, 
- képviselő-testület elé kerülő, 
- bizottságok elé kerülő írásokban 
a magyar nyelv és az általa megjelenő logika törvényeinek ellenőrzése és a hibák 
javítása. 

A lektor ellenőrzése és a kívánatos javítások nélkül ne kerüljenek a felsorolt helyekre 
írásos dokumentumok. 

4 ">3- .<ra_ 
dr. Fejér Tibor 



Köztisztviselői jogviszony (4 órás, felsőfokú véqz.l 

2009. évi személyi juttatás tervezete 

Minimum 

Megnevezés EFI 2009. évi (2 hónapra, mert 
pályáztatást igényel) E Ft 

Besorolás 1/1 

Havi illetmény 120 240 

Illetménykiegészítés (30 %) 36 72 

Nyelvpótlék (középfokú C ) 25 50 

TB járulék (29 %) 52 105 

Munkaadói járulék (3 %) 5 11 

EHO 2 4 

Ruházati költségtérítés (2hóra) 7 

Cafetéria juttatás (2 hóra) 10 

Közlekedési költségtérítésit hóra) 20 

Étkezési hozzájárulás (2 hóra) 0 

Összesen: 519 

2009. évi személyi juttatás tervezete 

Maximum 

Megnevezés E R 
2009. évi (2 hónapra, mert 
pályáztatást igényel) E Ft 

Besorolás 1/17 

Havi illetmény 232 464 

Illetménykiegészítés (30 %) 70 139 

Nyelvpótlék (középfokú C ) 25 50 

TB járulék (29 %) 95 189 

Munkaadói járulék (3 %) 10 20 

EHO 2 4 

Ruházati költségtérítés (2hóra) 7 

Cafetéria juttatás (2 hóra) 10 

Közlekedési költségtérítés ( 2 hóra) 20 

Étkezési hozzájárulás (2 hóra) 0 

Összesen: 903 

Megbízás esetén nem iár: Ruházati költségtérítés 

Cafetéria juttatás 

Közlekedési költségtérítés 

Étkezési hozzájárulás 

A szerződésben nem szerepelhet a munka időhossza meghatározás, és a titoktartásról rendelkezni kell! 

Készítette: Kiss Edina bérgazdálkodási ügyintéző 


