Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2011. szeptember 19-én 900 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 3 fő; Pőcze Levente bizottsági elnök, Németh Attila és Fackelmann István
bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző, Olasz Tibor gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének,
és
Bizottságainak tagjai.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, Rutainé Fodor Edit
alpolgármester, Olasz Tibor gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Pőcze Levente bizottsági elnök megnyitja az Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy
az ülésen jelen van 3 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.)

„Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző

Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság Pőcze Levente bizottsági elnök javaslatát 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
23/2011.(IX.19.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2011. szeptember 19-i nyílt ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) egyetért Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és az
alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2011. szeptember 19-én 900 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
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1.) „Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Irattár
I. napirendi pont
„Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök átadja a szót Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének
figyelembe vételével, szükséges megszorító intézkedések meghozatala. Elképzelése szerint
háromféle intézkedési terv bevezetését látja szükségesnek. Az első - az előterjesztésben
szereplő címhez képest nem létszám leépítés, hanem - 2 köztisztviselői álláshely
finanszírozásának 8 óráról 6 órára történő csökkentése. A továbbiakban a gazdasági
osztályvezetői státusz sem kerül betöltésre. A második az adóbevételek alakulásának
megvizsgálása, százalékos formában a kintlévőség kimutatásának vizsgálata. Visszamenőleg
5 évre kell kimutatni a kintlévőségeket, a sikeres adóbehajtás reményében. Harmadik
intézkedés – polgármester úrral egyeztetve – az intézmények negyedévenkénti
beszámoltatása, az előirányzatok százalékos teljesítéséről, a kiadások alakulásáról azok
indoklásával.
Fenti intézkedések szükségességét a nehéz anyagi helyzet is indokolja, valamint az a tény,
hogy következő évben sem várható lényeges javulás az önkormányzat pénzügyi helyzetének
terén. A helyzet romlását vetíti előre a Kormány nagymértékű létszámcsökkentési tervezete a
közszférában. Első lépésként csak a központi apparátusról esik szó, de már az utolsó
információk már 60.000 fő leépítéséről szólnak. Ásotthalomhoz méltó jegyzőként – úgy érzi –
akkor jár el helyesen, ha minden státuszt igyekszik megőrizni, ameddig tartható a helyzet.
Hiszen az álláshelyeken ásotthalmiak dolgoznak, és egy-egy álláshely mögött családok
megélhetése húzódik meg. Így nem létszámcsökkentési döntés született, de a költségvetési
egyensúly megtartásának is meg kell felelni, ezért született az előterjesztésben szereplő
javaslat. Előre kell gondolkodni, megpróbálni csökkenteni a költségeket, hogy az októberben
megszülető önkormányzati törvény, hogyan szabályozza és engedi a fenntartói jogokat
gyakorolni és milyen anyagi forrásokat biztosít hozzá. Az Iskola – véleménye szerint – amíg
csak megoldható maradjon önkormányzati fenntartás alatt, hiszen a jövő nemzedékének
nevelése a település feladata, egy közösség másképp viszonyul hozzá, mint egy központi
akarat végrehajtója.
Petró Ferenc polgármester: a költségvetési törvény tervezet ismeretében, meg kell próbálni
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megelőzni a bajt. Óriási változások állnak a küszöbön, a törvényi változások kapcsán és a
jövő évi 60 milliárd Ft-os elvonás a közszféra esetében. Az ország, hogy kikerüljön a bajból
kemény megszorításokra van szükség, amelyek az önkormányzatokat is megviselik. Jelenleg
2 fő munkaidejét kell csökkenteni, de lehet, hogy a további szigorítások esetén minden
dolgozó munkaidejét csökkenteni kell. Jelenleg az osztályvezetői álláshely sincs betöltve a
takarékosság jegyében. A Hivatalban 1 fő dolgozó 6 órában került alkalmazásra, a Munkaügyi
Központ támogatásában, a további 2 órában köztisztviselőként került foglalkoztatásra, ezzel is
megtakarítást sikerült elérni. Az önkormányzatnál magas a munkabér kiáramlás, mert a
munkaviszony és az iskolai végzettség is magas. Az oktatásban már 2012. január 1-től
változások várhatóak és a szeptemberi iskolakezdésre alakul ki a végleges koncepció. Egyik
lehetséges variáció a feladatfinanszírozás, a másik létszámhoz kötött elszámolás.
Fackelmann István bizottsági tag: csatlakozik jegyző úr álláspontjához, véleménye szerint is
az Iskola fenntartásához ragaszkodni, ameddig csak lehetséges.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: örül neki, hogy a Bizottság ragaszkodik az Iskola
fenntartói jogához.
Németh Attila bizottsági tag: támogatja az Iskola megtartását, de nem mindegy, hogy milyen
feltételek mellett. Amennyiben az önkormányzat ragaszkodik a fenntartói joghoz, akkor
Kormány biztosan tovább fog szigorítani, az önkormányzatra még nagyobb terhet róva. Ennek
a kérdésnek az eldöntésekor komoly hatástanulmányokat kell végezni, hogy az önkormányzat
hogyan tudja előteremteni a növekvő terhekre a fedezetet.
A Polgármesteri Hivatal munkáját érintő munkaidő csökkentéssel kapcsolatban elmondja,
hogy polgármester úr már korábban is hangot adott annak az észrevételének, hogy nem
minden területen és nem minden dolgozó használja ki a 8 óra munkaidejét munkavégzéssel. A
szabad kapacitás kihasználásának szabályozása munkáltatói jogkör és nem testületi döntés. Az
ésszerűség és a takarékosság figyelembe vételével biztosítani kell a működés zavartalanságát.
Jelenleg a 6 órára történő munkaidő csökkentés a kisebbik rossz, de ez előre vetíti annak a
lehetőségét, hogy idővel, akár 4 órára is csökkenhet a munkaidő, de legalább a munkahely
megmarad. Hiányolja az előterjesztésből a számszerűsített adatokat, hogy mennyi
megtakarítást fog eredményezni az önkormányzat az intézkedés bevezetése. A dolgozók
átsorolását visszafelé sorolni nem lehet, de véleménye szerint annak a személynek a
felelősségét kellene vizsgálni, aki korábban az átsorolásokat elvégezte.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: a környező településekhez képest magas a
bérkiáramlás. Egyrészt jó, hogy magas a diplomával rendelkezők száma, hiszen ez jelzi a
szürkeállomány nagymértékű jelentétét, másrészt olyan feladatokat is diplomás végez,
amelyre elég lenne egy középfokú végzettség is.
Petró Ferenc polgármester: 5 éve tiltakozott, hogy a köztisztviselők nem államigazgatási
főiskolára mentek el tanulni. A számszerűsített adatok kapcsán elmondja, hogy az
osztályvezetői státusz be nem töltésével 60 eFt, a 2 órás köztisztviselő 6 órás Munkaügyi
Központos támogatásával is 60 eFt kerül megtakarításra havonta. A dolgozók május óta szinte
folyamatosan készítik a munkahelyi hőtérképet, amelyet jegyző úrral együtt értékelnek.
Németh Attila bizottsági tag: ez a döntés a munkáltató felelőssége, hogy eldöntse a munkaidő
kihasználtsága megfelelő-e. Ebbe a kérdésbe képviselőként nem is tudna beleszólni, hogy
melyik dolgozó munkája fér bele 6 órába is. Testületi tagként két oldalról kap panaszt,
egyrészt a munkáltató felől, másrészt a dolgozók felől. Véleménye szerint a legkisebb
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áldozattal kell megoldani a problémát, ugyanakkor a hatékonyság rovására nem mehet. A
munkahelyi hőtérkép alkalmazása jó módszer, amely kimutatja a kihasználatlanságot.
Pőcze Levente bizottsági elnök: a dolgozóknak „nem kívánságműsor”, hiszen a hangsúly a
takarékosságon van. Az elképzeléssel egyetért, csak azt nem tudja, hogy hogyan támogassa
ezt az intézkedési tervet, amikor nincs számadattal alátámasztva. Ahhoz, hogy el tudja
fogadni az intézkedési tervet, szükség van a szeptember 1- december 31-ig egy középiskolai
és főiskolai végzettségű bérrel számolt bér megtakarítási összeg ismeretére. Az
állampolgárokért vagyunk, ezért lényeges, hogy a feladatellátás zavartalan maradjon.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: ha számadatot ír bele az előterjesztésbe, akkor az már
kiderülne, hogy koncepcionálisan akar valakit bántani. A szerdai testületi ülésre rendelkezésre
bocsátja a kért számadatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja az „Intézkedési terv elfogadása a
létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
24/2011.(IX.19.)ÜB határozat
Tárgy: „Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont
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
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente bizottsági elnök az Ügyrendi
Bizottság ülését 1020–kor berekesztette.
Kmf.

Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző megbízásából:

Pőcze Levente
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

