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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  eMagyarország  Pontokat  (nyilvános  internetező  helyeket)  felügyelő,  koordináló 
Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. sikeres  TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 
pályázatának köszönhetően az eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadókat tájékoztatta 
arról,  hogy  a  fent  említett  pályázatból  kétféle  foglalkoztatási  lehetőséget  tud  felkínálni 
számukra, A- és B-típusú munkakört.

A-típusú munkakör:

A munkaviszony időtartama: határozott  idejű munkaszerződés 2014. augusztus 31. napjáig 
(várhatóan 2012. novemberétől).

Foglalkoztatás jellege: heti 12 órában.
Az NT Nonprofit Közhasznú Kft. a nyertes jelentkezőkkel a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaszerződést köt.

A munkavégzés helye: a munkavállaló a munkakörébe tartozó feladatokat regisztrált,  aktív 
eMagyarország Ponton végzi.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- kommunikációs feladatok,
- motivációs tevékenységek,
- toborzási tevékenységek,
- mentorálási tevékenységek,
- különböző ügyfélszolgálati és adminisztrációs tevékenységek.

B-típusú munkakör:

A munkaviszony időtartama: határozott  idejű munkaszerződés 2014. augusztus 31. napjáig 
(várhatóan 2012. novemberétől).

Foglalkoztatás jellege: heti 6 órában.



Az NT Nonprofit Közhasznú Kft. a nyertes jelentkezőkkel a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaszerződést köt.

A munkavégzés helye: a munkavállaló a munkakörébe tartozó feladatokat regisztrált,  aktív 
eMagyarország Ponton végzi. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- mentorálási tevékenységek,
- különböző ügyfélszolgálati és adminisztrációs tevékenységek.

Az A-típusú munkakört választó eTanácsadó feladatai ellátásának támogatására havonta akár 
bruttó  50.000  Ft  jövedelemhez  is  juthatnak,  a  B-típusú  (szűkebb)  feladatkört  ellátó 
eTanácsadó pedig akár bruttó 25.000 Ft jövedelemben is részesülhet másfél éven keresztül.

Fentiek közül a B-típusú eTanácsadói munkakört, azaz a szűkebb feladatkörrel, heti 6 órában 
ellátandó  munkát  a  kiszombori  eMagyarország  Pont  eTanácsadójaként  Nagy  Lőrinc 
művelődésszervező  elvállalná.  Jelenlegi  feladatai  részben  már  tartalmaznak  különböző 
ügyfélszolgálati és adminisztrációs tevékenységet és a heti plusz 6 óra munkaidő is vállalható.

A munkakör  betöltésére  történő  jelentkezés  feltétele  a  pályázat  alapján  a  munkáltató  –  a 
Képviselő-testület – hozzájárulása.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 44. § (1) bekezdése szerint: 
„(1) A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítését – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – köteles a 
munkáltatónak  előzetesen  írásban  bejelenteni,  amely  összeférhetetlenség  esetén  a  további 
jogviszony létesítését írásban megtiltja.”
Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötését megelőzően a közalkalmazott köteles 
azt munkáltatójának bejelenteni. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  adja  hozzájárulását  a  fenti  munkakörre  történő 
jelentkezésre, valamint a munkaviszony létesítéséhez.

Kiszombor, 2012. október 25.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az eTanácsadói 
munkakör tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Nagy  Lőrinc 
művelődésszervező  közalkalmazott  részére  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  NT 
Nemzetközi  Technológia  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  által  meghirdetett  álláslehetőséget  a 
TÁMOP-2.1.2/12-1-1012-0001  „Idegen  nyelvi  és  informatikai  kompetenciák  fejlesztése” 
című  projekt  B-típusú  eTanácsadó  munkakörének  betöltésére  pályázzon,  illetve  a  Munka 
Törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  az  NT 
Nemzetközi Technológia Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.) 
2014.  augusztus  31.  napjáig  tartó,  részmunkaidőben  történő  távmunka-végzésre  irányuló 
határozott idejű munkaszerződést kössön. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármester  arra,  hogy  a  fentiekkel 
kapcsolatos további munkaviszony létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Nagy Lőrinc művelődésszervező
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


