Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
00
2008. január 19-én 8 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 2 fő; Pőcze Levente bizottsági elnök, Farkas Mátyás bizottsági tag
Távol maradt: Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag (távolmaradását előzetesen jelezte)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község
Képviselő-testületének tagjai, Dr. Papp László adóügyi ügyintéző
Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr.
Papp László adóügyi ügyintéző
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Kiri Klára személyzeti, munkaügyi ügyintéző

Pőcze Levente ÜB elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Ügyrendi Bizottság
ülését. Megállapítja, hogy 2 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.sz.) meghívóban foglaltak szerint az alábbi
javaslatot teszi az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) Az Ügyrendi Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök
2.) A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése

Szolgálat

2009.

évi

létszám

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Egyéb bejelentések
Pőcze Levente bizottsági elnök az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozza:
1/2009.(I.19.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. január 19.-i ülés napirendjének megállapítása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
egyetért Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával ás az alábbiak szerint dönt:
Az Ügyrendi Bizottság 2009. január 19-én 800órakor ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Ügyrendi Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök
2.) A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése

Szolgálat

2009.

évi

létszám

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Egyéb bejelentések
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár

I. Napirendi pont
Az Ügyrendi Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
Pőcze Levente bizottsági elnök: Kiegészítésében elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság
2008. évi munkatervébe a Képviselő-testületület decemberben elfogadott munkatervéhez
igazodva, a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdések megtárgyalását tűzték napirendre.
Más egyéb javaslat nem érkezett, javasolja az előterjesztés megvitatását és elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök javasolja, hogy a Bizottság a
2009. évi munkatervét az előterjesztés szerint fogadja el.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
2/2009.(I.19.)ÜB határozat
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Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzat 10. §. (3) bekezdése és 31.§ (2) bekezdése alapján a
2009. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A munkatervet kapják:
1.) Az SZMSZ 10. §. (2) bek. szerintiek
2.) Irattár

II. Napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2009. évi létszám meghatározásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Dr. Karsai Éva jegyzőt, hogy amennyiben kívánja
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: 2008. évben már meghatározta a Képviselő-testület a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámát. A jelen módosítás azért vált
szükségessé, mert a jelenlegi 3 fő állandó MT-s dolgozót kibővítenénk még egy fővel. A
koncepcióban ennek az egy főnek a teljes önerős bére már be lett tervezve 2009-re, így ez
többletköltséget nem okoz majd. A kibővítést az teszi indokolttá, hogy az ÁSOTTTELSZO Nonprofit KFT megszűnésekor az Önkormányzatnak feladatként megmarad a
külterületi hulladékgyűjtés. A felvenni kívánt fővel szeretnénk majd ezt a feladatot
elláttatni. Ennek érdekében beiskolázzuk egy tehergépjármű jogosítvány megszerzésére.
A problémát Tanulmányi Szerződés megkötésével próbáljuk megoldani. A munkavállaló
határozatlan idejű munkaszerződéssel fog ugyan dolgozni, ám a jogosítvány
megszerzését követően a Tanulmányi Szerződésben további 2 év foglalkoztatást ki
fogunk kötni, amellyel biztosítjuk, hogy a munkavállaló nálunk marad. Amennyiben
valamilyen okból kifolyólag mégis megszüntetné a munkaviszonyát, úgy az időarányos
tanulmányi költséget vissza kellene fizetnie. Az előzetes tárgyalásaink alkalmával abban
egyeztünk meg, hogy a bejárási költség a munkavállalót, míg a tanfolyam és a vizsga díja
az Önkormányzatot terhelné. Ennek bevételi oldala az év végére megtérülne, hiszen, a
hulladékgyűjtés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft egyedüli nyereséges vállalkozása
volt, úgy gondolom, hogy év végére kifuthatnának a jogosítvány megszerzésének
költségei, és ez inkább egy megelőlegezés lenne a részünkről.
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyrendi Bizottságot, hogy 2009. januárjától teljes egészében
átalakult a közfoglalkoztatás. Előzetes információink alapján azok az önkormányzatok,
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illetve bármilyen munkáltatók, amelyek az utóbbi időben létszámleépítést hajtottak végre,
abszolút nem tudnak bértámogatást igénybe venni 2009-ben. A közhasznú foglalkoztatás
egyelőre még kérdéses. A közcélú foglalkoztatás az új aktív korúak ellátásával átalakult.
A korábbi rendszeres szociális segélyezettekből, azokból, akik rendelkezésre állási
támogatásra lesznek jogosultak a felülvizsgálat során, ebből a körből kell majd
kiválasztani a közcélú munkaerőt. A bérjellegű kiadások 95%-át fogja finanszírozni a
költségvetés, és a járulékok csak 50%-át. Az önkormányzatnak előre meg kell tervezni az
5%-os önerőt és az 50%-os járulékokat. Az idei évben 2009. április 15-ig, az ezt követő
években pedig majd minden év február 15.-ig kell egy közfoglalkoztatási tervet készíteni
amelyet a Munkaügyi Központtal, és a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztallal is le kell
véleményeztetni. Ebben meg kell jelölni külön feladatonként, intézményekre lebontva,
képesítési követelményekkel havonta lebontva azt, hogy hány fő munkavállalót kívánunk
alkalmazni tárgyévben. Legalább 6 órában kell alkalmazni, és legalább 90 munkanapra.
Ennek a közfoglalkoztatási tervnek az elkészítése folyamatban van. Egyelőre tárgyalási
szinten vagyunk a szociális szférával kapcsolatosan – a régi Gondozási Központ –, hogy
az általuk foglalkoztatni kívánt létszám a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
keretében, vagy önkormányzati szinten kerüljön e megtervezésre. Én támogatnám azt,
hogy Társulási szinten legyen, hiszen a Társulásnak is látniuk kellene az összes
alkalmazottaik létszámát.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2009. évtől az összintézményi takarítási
feladatok a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálathoz lesznek beintegrálva, mind a
létszám, mind a pénzösszeg tekintetében. A takarítási feladatok ellátására csakis közcélú
munkavállalók kerülnek alkalmazásra.
Farkas Mátyás bizottsági tag: Egyetértek azzal, hogy a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat 1 fővel kibővüljön.
Pőcze Levente bizottsági elnök: Úgy gondolom, hogy ha a feladatellátáshoz szükséges,
akkor mindenféleképpen meg kell lépni a létszámbővítést, különösen akkor, ha ez
többletköltséget az önkormányzatra nem hárít. Az a megoldás, hogy Tanulmányi
Szerződést kötünk a dolgozóval, ez egy kedvezmény is egyben neki is, és nekünk is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2009. évi
létszám meghatározásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
3/2009.(I.19.)ÜB határozat
Tárgy:

A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése
Határozat

Szolgálat

2009.

évi

létszám
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. január 19.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

III. Napirendi pont
Egyéb bejelentések
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy 2009. január 28-án délután
1400 órakor minden képviselőt szeretettel várunk, ekkor tartanánk a Szociálpolitikai
Kerekasztal megbeszélését. A Képviselő-testület most fogja majd elfogadni a Helyi
szociális rendeletnek a módosítását, amennyiben elfogadja, akkor ennek tagja lenne a
polgármester, a SZISB elnöke, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője, és az Ásotthalmi tagintézmény vezetője,
illetőleg Ásotthalom területén működik a Fogyatékosok Otthonának vezetője. Ezen a
megbeszélésen számítok minden képviselőre, hiszen a téma úgyis Képviselő-testület elé
fog kerülni. Szeretném a 2009. februári Képviselő-testületi ülésre behozni az új
Közfoglalkoztatási Tervet, azon okból kifolyólag, hogy az önerőt be kell tervezni, már
nincs okunk áprilisra tolni, - a februári költségvetésnél ezt meg kell tennünk, tehát a
munka oroszlánrésze már most elkészül. Ezzel kapcsolatosan az intézményvezetőkkel
már egyeztettünk.
Ezt követően 1500 órakor egy szűkebb körű költségvetési egyeztetésre kerül sor a
képviselők és intézményvezetők körében. 2009. február 5-én lenne egy teljes körű
egyeztetés a Művelődési Házban, amelyre a Polgármester Úr Nógrádi Zoltánt is meghívta
a Kistérségtől, Öttömösre is jeleztünk, az összes intézményvezető és a lakosság is
meghívásra kerül. A költségvetési egyeztető tárgyalások után 2009. február 13-án lenne a
Képviselő-testületi ülés. Amivel már most készülünk az az, hogy Bálintné Mityók Szilvia
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gazdálkodási ügyintéző projektoros kivetítéssel be fogja mutatni az elmúlt időszak a
teljes bevételi, kiadási oldalát, a normatíva különbözeteket évenként lebontva. A
könyvvizsgáló is át fogja tekinteni, és ő is egy teljes körű tájékoztatást fog nyújtani a
lakosság részére. Jelenleg folyamatos egyeztetés van az ÖNHIKI-ben egy szakértővel,
aki most pénteken fog kijönni, és remélhetőleg több információnk lesz majd arra
vonatkozólag, hogy hogyan tudnánk ehhez hozzájutni.
Mindenki tudja, hogy most több álláshelyre is pályázat került kiírásra a Polgármesteri
Hivatalnál. Ezt megpróbálom belső átszervezéssel megoldani. Ez a Képviselő-testület
számára azért lenne jó, mert ezzel 1.800.000.-Ft-ot takaríthatnánk meg, mert egy felső
fokú bér kiesne. Nekem pedig azért lenne jó, mert az utóbbi évben nagyon nagy volt a
fluktuáció, mire valakit betanítottunk, addigra az a dolgozó elment. Örvendetes, hogy
úgymond „jobb állást” kaptak, és sikeresen el tudtak helyezkedni, de a folyamatos
kicserélődés miatt a munkánkat rendkívüli módon megnehezítette. Ezt Önök nagyon jól
tudják, hogy ennek legfőbb oka a pénz. Sajnálattal kell megállapítani, hogy mi nem
tudunk a versenyszférával versenyezni, se a pénzbeli, se a nem pénzbeli juttatásoknál.
Több képviselő is felvetette már, hogy tudnánk-e valamilyen megoldást erre. A
Hivatalban a jelenléti ívek tanúsága szerint is napi 10-12 órákat dolgozunk, és
mindenkinek rendkívül nagy számú a bent maradt szabadsága. Amit a tavalyi évben
terveztünk rendszeres és nem rendszeres bér és egyéb juttatásokra ott 95%-os a
teljesítésünk. 2.916.300.-Ft-ot takarítottunk meg önmagunkon. Ennek fő forrása az volt,
hogy miután én jegyzőnek lettem kinevezve, két hónapig nem volt betöltve a titkársági
osztályvezetői állás. A gazdasági osztályvezetői állás sem volt betöltve hosszú ideig,
illetve a feladatellátás sima ügyintézői bérrel történt, helyettesítés keretében. A hatósági
ügyintéző állását két éven keresztül teljes egészében belső helyettesítéssel láttuk el,
mindennemű helyettesítési díj nélkül. Elég jelentős összeget spóroltunk meg. Ha
sikerülne az átszervezéseket megoldanom, akkor ebből az 1.800.000.-Ft körüli összegből
lehetőség nyílna a koncepcióban meghatározott összegen belül maradva, a jelenlegi 10%os illetménykiegészítést 15%-os illetménykiegészítésre emelni mind a középfokú, mind a
felsőfokú végzettségűek körében. Ez nem akkora összeget képvisel, de mégis jelzés
értékű lenne a dolgozók felé. Én eddig is közöltem azokkal a dolgozókkal, akikkel meg
voltam elégedve, és azt sem rejtettem véka alá, akivel viszont nem. A dolgozók
igyekezete nagyon sokat jelentene. Én kérem a Képviselő-testületi tagok jelzését, hogy
előkészíthetem-e a köztisztviselők 15%-os illetménykiegészítés növekedéssel kapcsolatos
rendeletmódosítást. Kérem, ha lehetőségük nyílik rá, személyesen beszélgessenek el a
köztisztviselőkkel a munkájukról, a leterheltségükről, és arról, hogy Ők hogyan értékelik
a megbecsülésüket.
Pőcze Levente bizottsági elnök: Azt, hogy a dolgozók mennyire vannak megbecsülve,
vagy mennyire elégedettek, nemcsak pénz kérdése. Az, hogy ki mennyire érzi jól magát,
bár lelkiismeretesen és becsületesen dolgozik, még nem biztos, hogy meg is van
elégedve. Azt látjuk, hogy az utóbbi időben fizetésemelés, és jutalom a köztisztviselők
körében nem volt. Ahhoz, hogy a megfelelő tempót, és a megfelelő minőséget tudja
produkálni a dolgozó, már nem elég a hivatástudat és a lelkiismeret. Számomra ismert az
a körülmény, hogy a dolgozók mennyire leterheltek, és elvégzik a tőlük telhető
maximumot, ám az anyagi elismerésük sajnos elmaradt. Amennyiben az
Önkormányzatnál van rá lehetőség, úgy hogy ez nem rengeti meg a költségvetést,
megfontoltan, átgondoltan, akkor ezen segíteni kell. Ezzel nem csak a dolgozók
hangulatán javítanánk, hanem az önkormányzati munkatempót és minőség biztosítását is
elősegítené a jövőre nézve. Hosszú távon ez biztosan megtérülne. Javaslom az anyagi
téren való támogatást.

7
Farkas Mátyás bizottsági tag: Támogatom, hogy a Hivatal dolgozói anyagi
megbecsülésben is részesülhessenek az illetménykiegészítés emelkedésével.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és az Ügyrendi Bizottság ülését 830 órakor berekeszti.

Kmf.

Pőcze Levente
bizottság elnöke

Farkasné Kiri Klára
jegyzőkönyv-vezető

