Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2009. november 23-án 800 órakor megtartott soros, nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 2 fő; Pőcze Levente elnök, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag
Távol maradt: Farkas Mátyás bizottsági tag (jelezte távolmaradását)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Fackelmann István alpolgármester, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bizottságainak
tagjai és intézményeinek vezetői, Öttömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző.
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Karsai Éva jegyző, Pipicz Anita gazdasági
osztályvezető, Kószó Tamás képviselő, Erdődi Károlyné SZISB tag,Gyenge
Balázs SZISB tag, Dr. Hadfiné Böjthe Gebriella Kiss Ferenc Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda igazgató, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Pőcze Levente bizottsági elnök megnyitja a Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az
ülésen jelen van a bizottsági elnök és 1 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú melléklet) meghívóban foglaltak szerint
az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
1.)

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

2.)

A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Egyebek

Szolgálat

2010.

évi

létszám

A 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával
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Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság Pőcze Levente bizottsági elnök javaslatát 2 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
31/2009.(XI.23.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. november 23-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért
Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és a Bizottság 2009. november 23-án 800
órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

2.)

A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Egyebek

Szolgálat

2010.

évi

létszám

A 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
I. napirendi pont
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
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évi CV. törvény 6.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv feladatai ellátásnak részletes,
belső rendjét és módját – törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott módon és
tartalommal – szervezeti és működési szabályzat állapítja meg, azzal hogy a szervezeti
egységekre vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és működési szabályzatban vagy
ügyrendben kell meghatározni.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletet
(továbbiakban: Ámr.) módosító 327/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 8.§-a iktatta be a
költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatáról szóló új rendelkezéseket (Ámr.
13/A.§).
Az Ámr. 13/A.§-a szerint:
„13/A. § (1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését - e rendeletben és külön jogszabályban
foglaltak figyelembevételével - a szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(3) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell:
a) a létrehozásáról szóló jogszabályra (határozatra) való hivatkozást,
b) a szerv nyilvántartási számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat azonosítóját, az
alapítás időpontját,
c) a szerv által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és
vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
megjelölését,
d) a szerv vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi (alapítói, külön jogszabályban
meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek
részletes felsorolását, valamint a vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységet,
feladatait, a vagyonkezelés rendjét,
e) a szerv szervezeti felépítését és működésének rendszerét, a szervezeti egységek (ezen
belül a jogi személyiségű szervezeti egység, gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett
létszámát, feladatait,
f) a jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosultat, gazdálkodásának
részletszabályait, kötelezettségvállalásainak (szerződéskötéseinek) rendjét,
g) a nem jogi személyiségű szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványait, amelyek
körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el,
h) a szabályzatban megnevezett személyek feladat- és hatáskörét, a hatáskörök
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
i) a szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását, valamint ezen szerveknél, illetve
saját szervezeti egységeinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek
feladatkörének, munkakörének meghatározását,
j) a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat,
feltételeket.”
Fentiek alapján 2009. szeptember 30-ig megtörtént a Gazdasági Ügyrend felülvizsgálata,
illetve a felülvizsgálat eredményeként a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek
javaslatot Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Ásotthalom Község Polgármesteri
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának véleményezését
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Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
32/2009.(XI.23.)ÜB határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának
Szabályzatának módosításának véleményezése

Szervezeti

és

Működési

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a 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. november 26.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.)
Pőcze Levente bizottsági elnök
2.)
Dr. Karsai Éva jegyző
3.)
Petró Ferenc polgármester
4.)
Irattár
II. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: 2 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá
tartozó dolgozó van a Műszaki Szolgálatnál. A sofőr álláshely csak 1 hónapig került
betöltésre, ezt követően a külterületi hulladékgyűjtési feladat közfoglalkoztatás keretében
került megoldásra. A hulladékudvar kezelőjének a sorsa kérdéses még. Az előterjesztésben
szerepel, hogy a karbantartóként alkalmazott 0,5 főt a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.-nek nem áll módjában alkalmazni, így az Önkormányzatnak kellene a
hulladékkezelőt 8 órában alkalmazni. Ezzel kapcsolatosan Polgármester úr, még tárgyal a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
33/2009.(XI.23.)ÜB határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a 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. november 26.
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
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a koncepció előkészítése több fordulóban, többszöri egyeztetés,
megbeszélés után született meg, de a számok még mindig sok esetben csak tájékoztató
jellegűek. Mindenki előtt ismeretes, hogy a Parlament az önkormányzatoktól 120 milliárd Ftot vont el. Önkormányzatunk is 30 m Ft-tal kevesebb normatívát kap majd 2010-ben. További
hátrány a következő évtől, hogy a helyi iparűzési adó az APEH-hoz tartozik, így a
bevételeihez az Önkormányzat csak 30-35 nappal később jut hozzá. A jelenlegi koncepció
105 mFt forráshiánnyal készült el, ennek csökkentésére már nem nagyon látszódik lehetőség.
Az Iskola lényegesen kevesebb normatívát kapott, a kistérségi intézményünknél lényegesen
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nem csökkent a normatíva, mert a Társulási normatíva másként alakul. Az Iskolánál már csak
egyetlen nem kötelező feladat van, a művészetoktatás, de ennek megszüntetése már csak
végső esetben kerülhet sor, hiszen ez az a plusz, amit még eddig biztosítani tudott az
Önkormányzat. A szociális intézményünk bezárása – mint, takarékossági intézkedés- sem
igazán célravezető, hiszen még legalább 5 évre kihatna, hiszen az intézményben lévő
ellátottakat el kell helyezni más intézményeknél, ennek az átfutási ideje nagyon hosszú lenne.
Összességében az önkormányzatokra nagyon nehéz év vár 2010.-ben, és ez a probléma nem
csak Ásotthalom Önkormányzatát sújtja, hanem ez országos probléma, amely sok
önkormányzatot az összeomlás szélére sodor.
Dr. Karsai Éva jegyző: az ételutalványokkal kapcsolatosan állásfoglalást kért 3 különböző
helyről. Ezen vélemények a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezik. Az APEH
véleménye szerint adójogi szempontból nem kifogásolható, ha bizonyos alkalmazotti kört
részesít a munkáltató juttatásban, másokat pedig nem, függetlenül attól, hogy mi az elhatároló
ismérv. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal diszkriminatívnak tartaná a gyakorlatot, mely
szerint meg lennének különböztetve a dolgozók a juttatás megítélésekor. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium véleménye szerint a munkáltató dönti el az ételutalványok
megadását, de egységes döntést kell meghozni, olyan helyzet nem alakulhat ki, hogy a
közalkalmazottak egy területen kapnák, míg más területen dolgozók nem kapnak ételutalvány
juttatást. Szeretné még elmondani, hogy elfogadásra került a köztisztviselői törvényt módosító
2009. évi CIX. tv., amelyben a köztisztviselők részére a munkaruha juttatás 2010. január 01.
napjától nem jár. „Cafeteria” rendszer kerül bevezetésre, amelyen belül a dolgozónak 2010.
január 15-ig kell nyilatkoznia, hogy üdülési csekket, melegétel utalványt, iskolakezdési
támogatást, ill. önkéntes biztosító befizetést szeretne igénybe venni. A törvény meghatároz
egy minimális értéket, amit adni kell és egy maximális értéket, amit adni lehet. A
köztisztviselői illetményalap ötszöröse a minimum és huszonötszöröse a maximum juttatás
mértéke. A jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, így a minimum, amit adni kell
a köztisztviselők számára éves szinten 193.250,- Ft, amely lebontva 12 hónapra, havi 16.104,Ft minimum juttatást eredményez. 2009-ben a köztisztviselők a munkaruha juttatás, melegétel
utalvány és az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása révén havi 19.442,- Ft
juttatásban részesülnek. Amennyiben a köztisztviselők a minimum juttatást kapják meg 2010ben, úgy az idei évhez viszonyítva havonta majdnem 3.500,- Ft csökkenés következik be. A
koncepcióban a tanyagondnokoknál az önkéntes nyugdíjpénztár és a melegétel utalvány
maradt benn, így ők mintha kimaradnának a „Cafeteria” rendszerből, a 6.000,-Ft-os melegétel
utalványukkal, hiszen a korábbi étkezési sincs betervezve.
Petró Ferenc polgármester: a 14%-os forráshiány nem nevezhető kevésnek, de sajnos a
környező településekkel összehasonlítva még alsó középmezőnybeli hiányt mutat. A
Strandfürdő hasznosítására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület a decemberi ülésén
fogja tárgyalni. A pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy nem zárhatjuk el a
települést minden fejlődéstől, hiszen jövőre hazai pályázati kiírások nem várhatóak. A
lakosok figyelemmel kísérik a fejlődést, és ha nem látnak csak romlást, akkor el fogják hagyni
a települést, hiszen nem adottak a feltételek az itt maradáshoz. Véleménye szerint a 95%-os
finanszírozású pályázatoknál igenis elő kell teremteni a hiányzó 5%-ot, mert ettől kedvezőbb
pályázati kiírást már nem lehet kivárni. A pályázatok ütemezése is folyamatos, így 2012-13-ra
is tevődtek át megvalósulások. Véleménye szerint az Önkormányzatnak nem a fejlesztésekkel
van a problémája, hanem a működési egyensúly hiányával, amely a mindenkori Kormánytól
függ. Nem szeretné elismételni, hogy mennyivel kevesebb normatívát kap az Önkormányzat a
2010. évre, amely csökkentéssel, szinte ellehetetlenül a működés. Az intézményvezetők
javaslatát a nem kötelező feladatokról, már megkérdezés nélkül is lehet tudni. Az Iskola a
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művészetoktatáson kívül már semmit nem tudna elhagyni, mert már csak ez maradt nem
kötelező feladat. A HKTT tagintézménynél az Idősek Otthona üzemeltetése, a Tanyagondnoki
Szolgálat ill. a Közösségi Pszichiátriai feladat nem kötelező. A Tanyagondnoki Szolgálat
működésénél található nagy kiadás sem véletlen, hiszen támogatást nem kap rá az
Önkormányzat, még a tanyagondnokok bérére sem, a benzinköltségekről nem is szólva.
Másik nagy probléma a bérekkel van. A szociális intézményben több feladatra is azért nem
kapták meg a határozatlan működési engedélyt, mert nem volt megfelelő végzettségű dolgozó
a feladat ellátásra. A végleges engedélyeket csak a dolgozó szakképzettségének megléte után
adták ki.
Pőcze Levente bizottsági elnök: javasolja az elhangzottak alapján a határozati javaslat
kiegészítését az alábbi 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a közalkalmazottak esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 19.442,- Ft összegben.”
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója határozati javaslatának kiegészítését az alábbi 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a tanyagondnokok esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 19.442,- Ft összegben.”
Az Ügyrendi Bizottság a módosítást 2 igen szavazattal elfogadta.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepció elfogadásának a kiegészítéssel együttes véleményezését.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2009.(XI.23.)ÜB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat
véleményezése

2010.

évi

költségvetési

koncepciójának

elfogadásának

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
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2.)

A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbi 3. ) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a tanyagondnokok esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 19.442,- Ft összegben.”

3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Egyebek
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente bizottsági elnök az Ügyrendi
Bizottság ülését 900 –kor berekesztette.

Kmf.

Pőcze Levente
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

