Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2009. december 14-én 800 órakor megtartott 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, Kiss Sándor képviselő, Rózsa József
képviselő, 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.)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

2.)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

A 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával
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:
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35/2009.(XII.14.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. december 14-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért
Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és a Bizottság 2009. december 14-én 800
órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

2.)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

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
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

a

2010.

évi

Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi
teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. A
célkitűzések alapját a Gazdasági és Munkaprogram, a Képviselő-testületnek ill. a
Polgármesteri Hivatalnak a Szervezeti és Működési Szabályzata, ill. a 2010. évi Képviselőtestületi – jelenleg még csak Munkaterv tervezete képezi. A bizottságok ill. majd a Képviselőtestület általi elfogadás után a célokat ügyintézőkre személyre szabottan kell lebontani,
alcélokra, valamint meg kell jelölni a határidőket, majd személyesen ismertetni a
köztisztviselőkkel. A köztisztviselők elfogadják a rájuk vonatkozó célokat és aláírják a
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személyre szabott célkitűzéseket – az év folyamán szem előtt tartva munkájuk során a
megjelölt célokat. Évvégén történik meg a teljesítményértékelés, amelynek főbb szempontjai
a kitűzött célok megvalósítása. Az idei évi teljesítményértékeléseket – 1 fő kivételével- már
megkapták a köztisztviselők. Vannak kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák és részlegek,
amelyek összességében gyengébben teljesítenek. A teljesítményértékelés alapján a
köztisztviselők bérének differenciálásra is van lehetőség, csökkentésre 20%-kal ill. emelésre
30%.-kal, amelyre eddig nem került sor. Jövőre azonban, már 3 év jegyzői tapasztalatával,
már be lehetne vezetni. A teljesítményértékeléshez kapcsolódik a minősítés. Az idei évben
néhány embert kellett csak minősíteni, besorolásuk változása miatt. A 2010. évi
munkatervben látható, hogy a jegyző sem kivétel a teljesítményértékelés alól, Polgármester
határozza meg az alcélokat, majd a 2010. decemberi testületi ülésen kerül napirendre a jegyző
értékelése, hiszen a Képviselő-testület a munkáltató.
Pőcze Levente bizottsági elnök: az előterjesztést alkalmasnak tartja a Képviselő-testület általi
megvitatásra és elfogadásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez a 2010. évi önkormányzati célok meghatározásának
véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
36/2009.(XII.14.)ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok 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. december 18.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.)
Pőcze Levente bizottsági elnök
2.)
Dr. Karsai Éva jegyző
3.)
Petró Ferenc polgármester
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4.)

Irattár

II. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.)
rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)

számú

Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: a Képviselő-testület már a koncepció elfogadásakor meghatározta a
juttatások mértékét a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében is. A helyi rendelet még
nem tartalmazta a Cafetéria juttatások lehetőségét, így néhány helyen módosításra van
szükség. Fentiek alapján mind Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati
Szabályzatában, mind a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásairól szóló
20/2001.(XI.30.) számú rendeletben bevezetésre kerülne a cafeteria-juttatás rendszere. A
Képviselő-testület által meghatározott értékhatár, mind köztisztviselők, mind
közalkalmazottak esetében nem a legalacsonyabb összeggel került megállapításra, annak
érdekében, hogy a dolgozók ne kapjanak kevesebb juttatást, mint idén.
A Cafetéria rendszer keretében a köztisztviselők az alábbi juttatások közül jogosultak
választani:
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári és önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás,
- üdülési hozzájárulás,
- meleg étkeztetéshez hozzájárulás,
- iskolakezdési támogatás,
- ingyenes vagy kedvezményes internet használat.
Az internet használatra már több dolgozó jelezte az igényét. Internet használat esetében, ha
ugyanattól a szolgáltatótól más szolgáltatást is igénybe vesz a dolgozó, akkor a számlán jól
elkülönítetten kell látszódnia az internet használat díjának, a pontos követhetőség miatt. Az
internet használat támogatásának nagy előnye az Önkormányzat számára, mert még a 25%-os
adóterhet sem kell rá kifizetni.
A dolgozókkal már egyeztetések történtek és 2010. január 15-ig kell írásban nyilatkozni arról,
hogy a dolgozó milyen juttatási formát kíván igénybe venni. A dolgozói egyeztetésekkel
párhuzamosan elkészítésre került a Közszolgálati Szabályzat mellékletét képező
táblázatrendszer, ami havi lebontásban tartalmazza a dolgozó által igénybe kívánt venni
juttatásokat. A hivatali szerv vezetőjének hatásköre, hogy engedélyezi-e az évközbeni
változtatásokat. Ezt a lehetőséget teljes mértékben megkapták a dolgozók, azzal a kikötéssel,
hogy a változást érintő tárgyhónapot megelőző 30 nappal korábban kell írásban jelezni a
változtatási szándékot és a konkrét változásokat is. Két biztosító társaság is előadást tartott az
önkéntes egészségbiztosítási lehetőségekről, hiszen ez a lehetőség eddig nem volt adott.
Régebbi dolgozók rendelkeznek önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, amely eddig támogatásra
került, amely most a keretösszegükön belül is választhatóvá válik.
A cafeteria-juttatással kapcsolatos módosítások a rendelet-tervezet szerint kerülnének
átvezetésre Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendeletén.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendelet módosításának véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
37/2009.(XII.14.)ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú
rendelet módosításának 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. december 18.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

A 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával
III. napirendi pont
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót
pont előadójának.

Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
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Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a jövő év a parlamenti és önkormányzati
választások éve, mely megterhelő feladat a Hivatal munkatársaira nézve. 2010.
szeptemberében közmeghallgatás lesz, október hónapban pedig nem terveznek Képviselőtestületi ülést fentiekre tekintettel.
Kiss Sándor képviselő: Kérdezi, hogy érkezett –e be a Hivatalhoz javaslat a munkatervvel
kapcsolatban?
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatásként elmondja, hogy 3 javaslat érkezett: Kovács-Tanács
Istvánnétól a Művelődési Házzal kapcsolatban, az Óvodavezető Asszonytól az óvodai
beiratkozással kapcsolatosan, valamint az Iskolától érkezett még javaslat, melyek a
Képviselő-testület munkatervébe beépítésre kerültek. Az Államigazgatási Hivatal kiadta,
hogy mely témákat hányszor kell tárgyalni, ennek megfelelően került kialakításra a
munkaterv. Kéri a jelenlevőket, hogy amennyiben kizárólag a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottságot érintően javaslatuk van, az illetékes ügyintézőnek szíveskedjenek január 5.
napjáig jelezni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2010. évi munkaterv
megállapításának véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
38/2009.(XII.14.)ÜB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának 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. december 18.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
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3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente bizottsági elnök az Ügyrendi
Bizottság ülését 820 –kor berekesztette.

Kmf.

Pőcze Levente
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

