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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 281/2017.(XI.9.) számú határozatában döntött a Polgármesteri Hivatalban a 
rugalmas munkarend bevezetéséhez elsődlegesen szükséges technikai feltételeket kialakításáról. 
(valamennyi típusú ki-belépést kezelő eszköz, program).   
A Határozat első pontjában a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy irányításával a 
jegyző dolgozza ki a rugalmas munkarend szabályait. 
A Határozat második pontjában a rugalmas munkarendhez szükséges technikai eszközök 
beszerzéséhez szükséges pénzeszközt a 2017. évi költségvetés módosításával 1.200.000.-Ft 
összeghatárig biztosította. 
A Határozat harmadik pontjában a képviselő-testület az 1. pont megvalósulását követően 
„próbaüzem”1 teljes hónapon keresztül a rugalmas munkarend alkalmazásáról, majd a Szervezeti és 
Működési Szabályzatba történő beépítéséről döntött. 
 
A rugalmas munkaidő a polgármesteri hivatal munkájával, ügyfélfogadási rendjével nem 
összeegyeztethető, bevezetése és fenntartása jelentős terhet ró a város költségvetésére emiatt 
bevezetése nem javasolt. 
 
A Polgármesteri Hivatal a technikai eszközök beszerzése céljából több céget személyesen 
felkeresett ajánlat bekérése céljából majd a beérkezett ajánlatok alapján a Procontrol Elektronikai 
Kft.-től 2018. február 13-án megrendelte a beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer leszállítását 
és helyszíni beüzemelését.  
A személyes tárgyalások során a Procontrol Elektronikai Kft szóban vállalta a 2018. április első 
felében történő teljesítést.  
A beüzemelésre a mai napig nem került sor mivel az eszközök legyártatása során a kivitelező cég 
technikai problémákkal szembesült. 
A Hivatal többször megkereste a kivitelezőt a megrendelés teljesítése végett. A megkeresések 
eredménytelenek voltak. 
 
Javasolom Képviselő-testületnek, hogy a 281/2017.(XI.9.) határozatot helyezze hatályon kívül 
valamint a Procontrol Elektronikai Kft részére leadott 333-7/2018 számú megrendeléstől álljon el. 
 
 
Határozati javaslat: 
  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban a 
rugalmas munkarend bevezetésével kapcsolatban  hozott 281/2017.(XI.9.) számú határozat 
hatályon kívül helyezésére tett javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. Mivel a rugalmas munkaidő a polgármesteri hivatal munkájával, ügyfélfogadási rendjével 
nem összeegyeztethető, fenntartása jelentős terhet ró a város költségvetésére ezért 
bevezetését a képviselő-testület nem támogatja.  
Egyidejűleg a fentiekkel összefüggéseben hozott 281/2017.(XI.9.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Procontrol Elektronikai Kft. részére leadott beléptető 

és munkaidő nyilvántartó rendszer leszállítására és helyszíni beüzemelésére vonatkozó  
333-7/2018 számú megrendelést felmondja.  

 
Határidő: értelemszerűen 
 
Felelős: Farkas Attila  polgármester 
   Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 
 
Pásztó, 2018. augusztus 31. 
 
 
           Farkas Attila  
                      polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
        
 
 
 Dr. Gajdics Gábor     
           jegyző  
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