JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14én ( hétfőn ) 17-órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Igazolatlanul távolmaradt: Zab Zsuzsanna települési képviselő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :

Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt települési képviselőből négy
jelen van ,azt megnyitja.

fő

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy
igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.
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Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetése
Előadó: Fischer József polgármester
2./. Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetése
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító 2/2008.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosítása, Az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Előadó: Fischer József polgármester
5./ A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény
követelményekről 2011 évre.
Előadó : Fischer József polgármester
6./ Bejelentések.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetése
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

javaslatot

Fischer József polgármester:
Tudjuk, hogy egy pályakezdő védőnő került kinevezésre. A munkájáról még nem
lehet nyilatkozni. Nem könnyű neki, hiszen első munkahelye. Tapasztalatot kell
szereznie. Nagylók községből az átjárás sem lesz egyszerű.
A költségvetés elkészült. Egy számítógép – laptop - beszerzése szükségszerűvé vált,
hiszen a régi már elavult. A védőnői társulás Nagylók és Hantos község közösen
vásárolja meg a számítógépet, s mindkét községben azt használja a védőnő.
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Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A védőnő kinevezésekor nem volt jelen. Valóban nagyon pályakezdő. Jó lenne ha a
pályakezdő védőnők valahol tapasztalatot szereznének. Egyből a mélyvízben
kezdenek. Jó lett volna, ha pár hetet a együtt dolgozhatott volna a korábbi védőnővel,
s egy kis tapasztalatot szerzett volna. Jelenleg azt sem tudja, hogy mi a feladata. Az
adminisztrációs munkával sincs tisztában. Nagyon nehéz lesz neki a feladatát ellátni,
hisz nincs kitől megtanulni. Nehéz lesz a kismamáknak is.
Fischer József polgármester:
Három hónap próbaidő lett kikötve, ez idő alatt elválik, hogy megbirkózik-e a
feladattal. Két védőnő pályázó volt, de az egyik el sem jött a pályázat elbírálására.
Valóban nem lesz könnyű a védőnőnek, de minden kezdőnek valahol el kell kezdeni a
munkát.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2011. ( II.14. ) számú határozata

Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetéséről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a NagylókHantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést és azt elfogadta.
A Képviselő-testület a Társulás 2011. évi költségvetését 3.191.000.- Ft kiadási és
3.191.000.- Ft bevételi előirányzattal elfogadta.
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:
Személyi juttatások:
2.000.000- Ft
Munkáltatót terhelő járulékok:
499.000.- Ft
Dologi kiadások:
527.000- Ft
Tartalék:
165.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéséről
értesítse Nagylók Községi önkormányzat képviselő-testületét.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15.
Fischer József polgármester

2. napirend

Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetése
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkéri a körjegyzőt, hogyha kívánja az írásos előterjesztéshez mondja el
kiegészítőjét.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A Körjegyzőség költségvetése bevételei az állami normatívákból illetve a fenntartó
önkormányzatok hozzájárulásaiból tevődik össze.
A Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
szerinti normatívával számolva az alap hozzájárulás: 253530 Ft/hó/körjegyzőség,
ösztönző hozzájárulás: 173.000 Ft/hó) .
Ez alapján:
• Alap-hozzájárulás: 253.530X12 hó= 3.042.360Ft
• ösztönző hozzájárulás: 173.000X12 hó= 2.076.000Ft
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•

Összesen: 5.118.360 Ft

A Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége létrehozásáról szóló megállapodás 17.1.
pontja alapján a Körjegyzőség működési fedezeteként a mindenkor hatályos állami
költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulások
szolgálnak.
A körjegyzőséget létrehozó megállapodás alapján amennyiben a költségvetési évben
az állami költségvetési támogatásból a Körjegyző foglalkoztatásának költségei
levonása után többlet keletkezik, úgy a társult önkormányzatokat, mint
pénzmaradvány lakosságszám arányosan illeti meg .
A Megállapodás 17.2. pontja alapján amennyiben a központi költségvetés a körjegyző
bérét és annak járulékait továbbá a körjegyző részére biztosított mobiltelefon költségét
és utazási költségtérítését nem fedezi, a többletköltségeket Nagylók Község
Önkormányzata és Hantos Község Önkormányzata a tárgyév január 1-én hatályos
lakosságszám arányosan viselik.
Ez Hantos községnek a 2011. évben 188000.- Ft-ot, Nagylók községnek 212000.- Ft
önkormányzati hozzájárulást jelent, míg korábban településenként fizetett egy-egy
főállású jegyzőt.
A Társulási megállapodás alapján a székhely településen dolgozó köztisztviselők bérét
és járulékait Nagylók Községi Önkormányzat, a Hantosi Kirendeltségen dolgozó
köztisztviselők bérét és járulékait Hantos Községi önkormányzat fedezi.
Hantos Községet terheli továbbá egy fő köztisztviselő nyugdíjazása kapcsán felmerült
szabadság megváltás, ami a körjegyzőség 2011. évi koncepciója készítésekor még nem
volt ismert.
A határozati javaslat tartalmazza a hantosi kirendeltségen dolgozók illetményét,
cafetéria keretét, lakosságszám arányos mértékben dologi kiadást valamint -a korábbi
testületi ülésen jóváhagyásra került, lemondási időtartam alatti helyettesítésre
jóváhagyott összeggel megegyező mértékű szabadság megváltás. A 2011. januári
üléshez képest ugyanis a nyugdíjba készülő dolgozó közös megegyezéssel kéri a
munkaviszonyának megszüntetését, így nincs szükség a két hónap lemondási
időtartam alatt helyettes foglalkoztatására.
A határozati javaslat tartalmaz egy soros lépés miatt 85.000.—Ft illetményváltozást
is.
A korábbi koncepcióhoz képest ezért növekedett meg Hantos község hozzájárulása.
A cafetéria juttatás összegét a költségvetési szervek esetében a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvényben maximálták 200.000.
Ft/fő /év összegben.
Ezen rendelkezés a koncepció készítésekor még nem volt ismert, így a 2010. évi
cafetéria összeggel: bruttó 344.000.—Ft /fő/év összeggel lett tervezve ezen kiadás..
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésében hagyja
meg azt a lehetőséget , hogy a dolgozók részére biztosítható maximum 200.000 Ft
/fő/év cafetéria összegen túl, jutalom formájában 144.000 Ft/fő/év
összeg
rendelkezésre álljon, s így lehetővé válhasson a köztisztviselők munkájának anyagi
elismerése, így biztosítva lenne erre a fedezet.
A határozati javaslat fentieknek megfelelően készült el, a bruttó 200.000 Ft cafetéria+
144.000Ft/fő/év összeg beépítésre került a nem rendszeres személyi juttatások között
a polgármester úrral történt egyeztetés után.
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Ez a körjegyzőség az állami normatívával plusz bevételt hozott, viszont a korábbi
kettő jegyző helyett egy körjegyző dolgozik a kettő településen, egy jegyzői bér
megtakarítás mellett jelentős többletmunka keletkezett.
További megtakarítás történt azért is, hogy főállású polgármester helyett tiszteletdíjas
polgármester dolgozik, de az is nyilvánvaló, hogy e miatt is többletfeladat hárul a
dolgozókra.
Összességében elmondható, hogy a körjegyzőség illetve a tiszteletdíjas polgármester
plusz feladatokat ró nemcsak a körjegyzőre, hanem a Körjegyzőség valamennyi
dolgozójára egyaránt.
Éppen ezért szeretné kérni, hogy a képviselő-testület biztosítsa annak a lehetőségét,
hogy a 2010-es évben a dolgozók részére biztosított egyéb, nem rendszeres juttatási
összeget 2011-évben is biztosítani tudja a dolgozók részére. Ha lesz rá lehetőség és a
testület illetve a polgármesterek is egyetértenek vele, szeretné a dolgozók részére
jutalmazásra felhasználni betervezett összeget.
Természetesen ugyanezt fogja kérni a nagylóki Képviselő-testülettől is.
Tudja, hogy ezzel nem mindenki ért egyet. Azt is tudja, hogy ennek oka, hogy a
közalkalmazotti rétegnek – közoktatási társulásban részt vevő - a korábban
magasabb összegű egyéb juttatásait most 200.000.—Ft-ra visszavették.
Véleménye szerint valóban igazságtalan, hogy a közalkalmazottak juttatása ily módon
kevesebb lenne, mint a köztisztviselőké. Ugyanakkor a korábbi években többször
előfordult, hogy a közalkalmazottak részére- a különféle társulásokban biztosított
különböző juttatási rendszereknek megfelelően- sokkal több juttatása volt, mint a
köztisztviselőknek- túlóra, helyettesítés, jutalom, üdülési csekk, stb.- a köztisztviselők
részéről ezzel kapcsolatban kifogás, tiltakozás sohasem fordult elő.
Természetesen a köztisztviselők tudomásul veszik , elfogadják a képviselő-testület
döntését.
A költségvetésünk jelenleg jól áll, tehát nem lenne gond a jutalmazásra betervezett
összeg biztosítása. Egyenlőre csak a lehetőségről van szó. Azt gondolja, hogy ezt a
lehetőséget biztosítani kellene a köztisztviselők számára. Amennyiben év közben,
vagy év végén a költségvetés negatív irányban változik, úgy természetesen a
költségvetést módosítani kell.
Nem arról van szó, hogy a köztisztviselők bére legyen megemelve, nem arról van szó,
hogy bérpótlékot kapjanak, hanem csak egy lehetőségről,hogy esetleg év végén, ha a
költségvetés teljesítése is lehetővé teszi, a köztisztviselők többlet munkája honorálva
legyen.
Ehhez kéri a Képviselő-testület pozitív hozzájárulását.
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Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy valóban egyeztette a körjegyzővel a körjegyzőség költségvetését, s
egyetértett azzal, hogy a köztisztviselők részére az elhangzott összeg egyéb juttatásra
betervezésre kerüljön. A mai napon reggel viszont közölte a körjegyzővel, hogy a
döntését visszavonja. Nem volt könnyű döntés. A faluban mindenkinek meg kell
felelnie.
A költségvetés valóban jól áll, de fél attól, hogy a faluban mit fognak mondani az
emberek. Meg kell tudni védeni azt, hogy miért tervezünk több összeget a kötelezően
adható juttatásnál. Az állam határozta meg a kötelezően adható juttatás maximum
összegét.
Nehezíti a helyzetet a Mezőfalvai társulással kapcsolatban felvetődött probléma.
Mezőfalva sokkal magasabb összeget kér a hantosi gyermekek oktatásáért. A
tárgyalások jelenleg még folynak. A közalkalmazottaktól az adható juttatás várhatóan
csökkenni fog, ugyanakkor a köztisztviselőkét emelni akarjuk. Véleménye szerint ez
nem lenne igazságos.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Nem könnyű a döntés.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A többi közalkalmazott – aki nem tartozik az iskolához – milyen összegű cafetériát
kap ?
Gálné Papp Erika körjegyző:
A közalkalmazottak tekintetében törvényben nincs szabályozva a cafetéria juttatások
rendszere, illetve nincsen kötelezően adandó ilyen típusú béren kívüli juttatás. A
számukra biztosított juttatások körét és mértékét a Képviselő-testület, illetve a
Társulásokban foglalkoztatottak esetén a társult önkormányzatok képviselő-testületei
az éves költségvetés elfogadásakor hagyják jóvá.
A cafetéria rendszert 2010-évben vezette be az önkormányzat a közalkalmazottak
tekintetében.
A Képviselő-testület 2010. évben úgy döntött, hogy bevezeti a cafetéria rendszert az
Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetve munkavállalók esetében is,
melynek mértékét a köztisztviselők számára biztosított bruttó 344.000 Ft/fő/év
összegben határozták meg. Ezzel a döntésével Önkormányzatunk a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően döntött, hiszen az elmúlt években is
az
Önkormányzatunknál
foglalkoztatott
köztisztviselők,
közalkalmazottak,
munkavállalók egyforma mértékű béren kívüli juttatásban részesültek.
Természetesen az idei évben van arra lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy a
cafetéria rendszert eltörölje a közalkalmazottak esetén- a rendszer csak a
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köztisztviselők esetén lett kötelező érvénnyel, a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény által elrendelve, bevezetve- és akkor esetükben már nem fog élni a cafetéria
összegének bruttó 200.000 Ft/fő/év felső határa.
Ekkor akár magasabb összeggel- figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló
törvény előírásaira- meghatározhatja az Önkormányzatnál foglalkoztatott
közalkalmazottak, munkavállalók részére adandó béren kívüli juttatások körét és
mértékét.
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a közoktatási társulás költségvetésének előzetes
tárgyalásakor nem Hantos részéről érkezett a kezdeményezés a Társulásban
foglalkoztatottak juttatásainak csökkentése iránt, valamint azt, hogy az előző évi béren
kívüli juttatás összegéhez képest nem kér emelést, nem kér magasabb összegű juttatási
mértéket elfogadni
A köztisztviselők részéről pozitív hozzáállás,támogatás volt tapasztalható 2010.
december hónapban, amikor a mezőfalvi polgármester jelezte, hogy év végén van
lehetőség az oktatási társulás költségvetésének teljesülését figyelembe véve , a
dolgozók részére jutalmazásra, az év elején jóváhagyott, költségvetésben biztosított
egyéb juttatásokon felül. ( 73.000 Ft/fő üdülési csekk, 12.000 Ft/fő/hó étkezési
hozzájárulás, iskolakezdési támogatás stb.)
Úgy gondolja, úgy gondolta- a dolgozóival egyetértve- , hogy ha van rá lehetőség,
miért ne kaphasson valaki jutalmat az elvégzett többlet illetve jó munkájáért.
Azzal, hogyha pusztán amiatt, mert a köztisztviselőknek nem kaphatnak, kapnak, még
nem kell irigyelni mástól ezt a lehetőséget. Ezért véleménye szerint elvárható lenne,
hogy a közalkalmazottak is ugyanígy gondolkodjanak. Itt elvekről van szó. Nem
szabad egyik rétegnek irigykedni a másikra.
Hangsúlyozza, hogy a képviselő-testület döntését tudomásul veszi valamennyi
köztisztviselő, de úgy érzi, hogy a köztisztviselők érdekeit is képviselni kell, még
akkor is, ha nem érünk el eredményt.
Azt gondolja, hogy minden munkára szükség van. Elismeri a pedagógusok munkáját
is, hasonló elismerést vár el a köztisztviselők által végzett munka esetén is.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ha körülnézünk az országban cafetéria nagyon kevés helyen van jelen. Ahol Ő
dolgozik senki nem kap cafetériát. Úgy gondolja, hogy ha kapna egy évben bruttó
200.000.—Ft cafetériát, akkor nagyon – nagyon megköszönné.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Érti a képviselő asszony hozzászólását, de nem ért vele egyet. A kettőközalkalmazotti, köztisztviselői -kört érintő szabályok az egyéb juttatások tekintetében
eltérőek, nem lehet, nem szabad a fogalmakat összekeverni.
Nyilván a közalkalmazottak kevés helyen kapnak cafetéria juttatást illetve egyéb,
béren kívüli juttatásokat, mivel esetükben ezek nem kötelező juttatások. A
közalkalmazotti, köztisztviselői rétegekre vonatkozó eltérő szabályozások nem
feltétlenül igazságosak, nem feltétlen helyes az ilyetén megkülönböztetés. Ugyanakkor
ezeket a törvényeket nem a köztisztviselők vagy a közalkalmazottak alkották.
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Pontosan ezen nem feltétlen igazságos megkülönböztetés megszüntetésére törekedett
Hantos Község Önkormányzata, amikor a közalkalmazottai, illetve a munkavállalói
esetében is a köztisztviselőkével megegyező, azonos , 2010. évben bruttó 344.000.—
Ft-ot cafetéria juttatási keretet hagyott jóvá.
A Közoktatási Társulásban dolgozó közalkalmazottaink is megkapták ugyanezen
összeget , üdülési csekk, ebédjegy, és iskolakezdési támogatás formájában
személyenként kb. bruttó 396.000 Ft összegben. A köztisztviselők 2010.-évben
bruttó: 344.000.—Ft cafetériát kaptak.
Nem gondolja, hogy a két réteg között kirívó igazságtalanság lett volna tapasztalható
az elmúlt több évet visszamenőlegesen vizsgálva sem, hiszen mindig azonos mértékű
és formájú juttatást kaptak az Önkormányzatunknál foglalkoztatottak.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nagyon jól áll ez az önkormányzat, hogy mindenkinek ennyi cafetériát tud adni.
A kiküldött anyagban nem látja részletezve a közalkalmazotti cafetériát.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetben a nem
rendszeres személyi juttatások között szerepelnek az önkormányzat közalkalmazottai
illetve munkavállalói részére adható juttatások összege.
Még egyszer elmondja, hogy Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően döntött 2010-ben úgy, hogy az Önkormányzatunknál foglalkoztatott
köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók egyforma mértékű béren kívüli
juttatásban részesülnek.
Amikor a képviselő asszony az önkormányzatnál
foglalkoztatott közalkalmazott, ápolónő volt, ezt saját maga is tapasztalhatta. Nem új
gyakorlatot vezetett be tehát ezzel a 2010. évben hozott döntésével az Önkormányzat.
Ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy természetesen az idei évben van arra
lehetősége a Képviselő-testületnek, hogy a cafetéria rendszert eltörölje a
közalkalmazottak esetén- a rendszer csak a köztisztviselők esetén lett kötelező
érvénnyel, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény által elrendelve, bevezetve- és
akkor esetükben már nem fog élni a cafetéria összegének 200.000 Ft/fő/év felső
határa.
Ekkor akár magasabb összeggel- figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló
törvény előírásaira- meghatározhatja az Önkormányzatnál foglalkoztatott
közalkalmazottak, munkavállalók részére adandó béren kívüli juttatások körét és
mértékét.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Kérdezi Fischer József polgármestertől, hogy miért nem támogatja a köztisztviselők
egyéb juttatására tervezett összeget?
Fischer József polgármester:
Még nem tudjuk pontosan, hogy fog lezárulni a Mezőfalvával folytatott pénzügyi
tárgyalás. Két variáció van arra, hogy az iskola költségeit hogyan tudjuk csökkenteni.
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Az egyik az, hogy minden adható, plusz juttatást - az étkezési jegy kivételével iskolakezdési támogatás, üdülési csekk biztosítását, minőségi bérpótlékot
megszüntetünk.
Ha ez valósul meg, akkor nem lenne igazságos, hogy a közalkalmazottak juttatását
csökkentjük, a köztisztviselők viszont plusz juttatást kapnának.
Nem könnyű döntés, de fél attól, hogy feszültség lenne a két réteg dolgozói között.
Ha az állam megszabta a 200.000.—Ft-os határt, akkor véleménye szerint azt tartsuk
be. Nem könnyű a falunak megfelelni, elmondani azt, hogy a négy fő köztisztviselő
miért kap több juttatást- amikor megkapják a bérüket - , mint a többi közalkalmazott.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A köztisztviselők munkaideje reggel ½ 8-tól 16-óráig szól. Arra az időre kapják meg
a bérüket a dolgozók. Szeretné hangsúlyozni, hogy nem a törvényben maximált
cafetéria keret összegétől való eltérést kéri, javasolja,- ez törvénybe ütköző lennehanem egy olyan jutalmazási keret összeg jóváhagyását, melyből a köztisztviselők
által végzett túlmunka, minőségi munka jutalmazhatóvá válna, hosszú évek óta
először.
Fischer József polgármester:
Igaz, hogy nagyon sok munka van. Tudja, hogy több a feladata a dolgozóknak a miatt
is, hogy nem főállású a polgármester. Tudja, hogy sokat dolgoznak – főleg a körjegyző
– munkaidő után is.
Ha év végén találunk olyan lehetőséget a költségvetésben, melyből a dolgozók
juttatásban részesíthetők, azt igyekszik biztosítani. 2010-év végén is minden dolgozó
kapott ajándékcsomagot. Reméli erre lesz lehetőség az idei évben is.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Nehéz a döntés, mert mindkét vezetőnek igaza van. Még nem ismerjük a költségvetést
sem. Az óvodában tavaly havi 12.000.- Ft étkezési jegyet kaptak.
Meg sem kérdezték őket, hogy mit szeretnének. Még nem tudjuk azt, hogy Nagylók
elfogadja -e a tervezetet, s azt sem tudjuk Mezőfalva milyen plusz juttatást tervez, így
mi vagyunk a legnehezebb helyzetben a döntésnél.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A közalkalmazottaknál nincs kötelező cafetéria rendszer.
A cafetéria rendszer lényege az, hogy a Képviselő-testület elfogad, meghatároz egy
keretösszeget, melynek felhasználásáról, a juttatási formáról, mértékéről, a
keretösszegen belül a köztisztviselő dönt. A cafetéria keretösszege bruttó összeg,
tartalmazza a mindenkori jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott személyi
jövedelemadó összegét is.
A közoktatási társulás a cafetéria rendszert nem vezette be, így eltérő juttatást kaptak
egyes dolgozók. ( Iskolakezdési támogatást, étkezést, üdülési csekket ) és ennek
hiányában nem határozhatták meg a juttatások fajtáját, mértékét.
Hantos községben az volt az elv, hogy minden, Önkormányzatunknál dolgozó –
köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló-egyformán kapjon plusz juttatást.
Az idei évben Daruszentmiklós kérésére, a Közoktatási Társulás költségvetéséről
szóló tervezetben évi bruttó 200.000 Ft étkezési jegy támogatáson kívül, minden
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egyéb, adható juttatás törlésre került. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy hantosi
köztisztviselő javasolta azt, hogy a közalkalmazottak is kapják meg a legalább a
200.000.- Ft értékű plusz juttatást.
A minőségi bérpótlékot viszont megkapják a dolgozók, mert arra van állami
normatíva.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Azt gondolja, hogy tegyük félre a betervezett pénzt, s ha év végén ki tudjuk fizetni,
akkor kifizetjük, ha nem lesz rá pénz, vagy másra jobban kell, akkor nem fizetjük ki.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A betervezett pénzt Ő is lehetőségként kérte elfogadni. Legyen lehetőség a túlmunka
elismerésére.
Úgy gondolja, korrektül, pontosan tájékoztatta mind a két polgármestert, illetve most
a Képviselő-testületet, hogy az idei évben a cafetéria juttatás felső összeghatárát bruttó
200.000 Ft-ban maximálták. A korábban kifejtettek szerint azt is egyeztette a
polgármester úrral, hogy javasolja a 144.000 Ft/fő/év összegből egyfajta jutalmazási
keretet képezni, azért, hogy a köztisztviselők túlmunkáját, minőségi munkáját
jutalmazni tudja- amennyiben a költségvetés erre lehetőséget biztosít.
A nagylóki polgármester úr is tudja, hogy a határozati javaslatban a nem renszeres
személyi juttatások rovaton belül a bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatáson túl
szerepel a 144.000 Ft/év X 8 fő összeg, melyet – a költségvetés teljesítésétől függőenjutalomként szeretnénk felhasználni. Vele olyan részletesen, mint a hantosi
polgármester úrral- aki ma reggelig a javaslattal egyetértett- megbeszélni viszont még
nem tudta, erre nem volt idő. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
holnapi nap folyamán tárgyalja a Körjegyzőség költségvetését, ugyanolyan határozati
javaslattal, ugyanolyan adattartalommal, amit Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete is megkapott.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nem volt tiszta az, hogy a közalkalmazottak részére is be van-e tervezve az egyéb
juttatásként adható cafetéria. Ő csak a körjegyzőség dolgozóinál látta.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzatunknál foglalkoztatottak
esetén azonos összegű cafetéria összeg került betervezésre az Önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetben. .
Fischer József polgármester:
Nem tudjuk azt, hogy a nagylóki képviselő-testület elfogadja-e a körjegyzőség 2011évi költségvetését. Miért magasabb a Nagylóknál szereplő összeg?
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Gálné Papp Erika körjegyző:
A körjegyző bére és egyéb juttatásai Nagylókon, a székhely településnél került
megtervezésre a megállapodásnak megfelelően, továbbá
Nagylókon 1 fő
köztisztviselővel több személy van foglalkoztatva. Ebből fakad az eltérés.
A Hantosi Kirendeltség kiadásai között
személyi juttatások tekintetében a
megállapodásnak megfelelően a három, Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő bére
és egyéb juttatásai, a körjegyző béréhez illetve egyéb juttatásaihoz az állami
normatívával nem fedezett, lakosságszám arányos hozzájárulás - Hantos község
esetében 188000.- Ft,- egy fő köztisztviselő nyugdíjazása kapcsán felmerült
szabadság megváltás, valamint egy, soros lépés miatt
85.000.—Ft
illetménynövekedés szerepel. Tartalmazza továbbá 246 ezer forint dologi kiadást is.
.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Sajnos van olyan dolgozó is, akinek csökken a bére az előző évhez képest. Úgy
gondolja, hogyha nagyon jól állunk, akkor be lehet tervezni a plusz juttatást, de ha
megszorítás van, akkor nem.
Fischer József polgármester:
Nem könnyű döntés. A körjegyző nagyon jól képviseli a dolgozók érdekét. Úgy a
köztisztviselőkét, mint a közalkalmazottakét Mezőfalván folytatott Közoktatási
Társulás költségvetésének egyeztetésénél.
Jobb lenne úgy dönteni, ha már ismernénk Nagylók község döntését.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Hagyjuk meg itt a betervezett összeget, s majd év közben, vagy év végén meglátjuk,
hogy szükség van-e rá.
Fischer József polgármester:
Felvállalja azt, hogy ma azt mondta, hogy nem tudja elfogadni a köztisztviselők plusz
juttatására tett javaslatot, most mégis azt javasolja, hogy a beterjesztett határozati
javaslatnak megfelelően, változatlan formában fogadja el a Képviselő-testület a
körjegyzőség 2011. évi költségvetését.
Jó az, hogy mindenki elmondta véleményét. Azt gondolja, hogy jelenleg hagyjuk ott
a pénzt , ahova terveztük. Év közben majd meglátjuk, hogy más területen szükség
lesz-e rá. Ha lesz olyan feladat, ahova szükség lesz a pénzre, akkor a képviselőtestület átcsoportosíthatja.
Így meghagyjuk a lehetőséget a pénz jutalomra történő felhasználására, de ha mégis
szükség lesz rá, akkor átcsoportosíthatjuk más célra.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetéséről
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.( II.14.) számú
határozat a
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetéséről
A képviselőtestület a Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2011 évi költségvetési
javaslata című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési
javaslatát változatlan formában elfogadja, az alábbiak szerint:
Bevételek

Adatok: eFt

Normatíva:
Körjegyzőség működése- alap hozzájárulás:253.530Ft/hó:
-ösztönző hozzájárulás:173.000Ft/hó
Nagylók községtől körjegyzőség működéséhez hozzájárulás
Hantos Községtől:
körjegyzőség működéséhez hozzájárulás

Összesen:

3.042
2.076
10.059
9.399

24.576

K i a d á s o k:

Adatok: eFt
Nagylók –Hantos
Körjegyzőség
Székhelye:
Nagylók

Nagylók –
Hantos
Körjegyzőség
Hantosi
Kirendeltsége

Rendszeres személyi juttatások
alapilletmények:
Rendszeres személyi juttatásokpótlékok:
Soros lépések miatti
illetményváltozások:
Rendszeres személyi juttatások
összesen:
Nem rendszeres személyi
juttatások

10.649

6.577

17.226

290

0

290

0

85

85

10.939

6.662

17.601

1.078

504

1.582

Személyi juttatások összesen:
Munkaadókat terh.
Járulékok

12.017
3.018

7.166
1.799

19.183
4.817

Összesen:
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Munkáltató által fiz.szja.
Telefon:
Egyéb üzemeltetési szolg.
(továbbképzés, belföldi
kiküldetés, reprezentáció stb.)

160
20
150

96
0
150

256
20
150

Dologi kiadások összesen:

330

246

576

15.365

9.211

24.576

Kiadások mindösszesen:

A körjegyzőség 2011. évi engedélyezett létszámkerete: 8 fő
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
3. napirend
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
A képviselő-testület tagjai a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elkészült a költségvetés tervezete, ami igen nagy feladat volt. Látjuk, hogy mennyi a
tervezett bevételünk, látjuk azt is, hogy forráshiányunk nincs,nem áll rosszul az
önkormányzat , de nem lehet nagyon dicsekedni sem. Vannak olyan feladatok,
amelyeket szeretnénk megvalósítani, de ahhoz várjuk a pályázatok kiírását. A mi kis
költségvetésünkből csak arra futja, hogy valamennyi önerőt biztosítsunk pályázati
pénzhez.
A célokat közösen kell majd eldöntenünk. A költségvetés tervezése során a pályázatok
önerejét, a fejlesztésekhez szükséges önrészt beterveztük, megvalósításuk attól függ,
hogy lesz-e pályázat kiírva valamelyik általunk tervezett cél megvalósítására.
A fejlesztések között eszközbeszerzésre is gondoltunk, mivel a közmunkások sokkal
kevesebben lesznek, mint az elmúlt évben, szeretnénk egy kistraktort vásárolni
fűnyírás, hótolás céljára.
A fontossági sorrendet fel kell állítani. A Képviselő-testület korábbi döntésének
megfelelően egy fő karbantartót felvettünk főállásba. Szükség volt rá, mert nagyon
kevés a közmunkás, s sajnos nem lehet minden feladatot rájuk bízni.
A karbantartó munkájával nagyon meg van elégedve. Egy fő szakácsot is fel kell
vennünk közalkalmazotti állásba. Az állás meghirdetése megtörtént, a szakács
kinevezésére reményei szerint a mai zárt ülésen sor kerül.
Mindenki előtt ismert, hogy az eddig szakács munkakörben közcélú munkásként
alkalmazásban lévőt, közcélú munkásként nem foglalkoztathatjuk, mert a közmunka
program átalakításra került. A szakács munkabérét a költségvetésről szóló rendelet
tervezetben bruttó 94000.- Ft/ hó javasolja megállapítani, ami egy szakmunkás
minimál bérrel megegyező összeg
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Nem várhatjuk azt el , hogy megfelelő, felelősségteljes szakmunkát végezzen
ugyanannyi fizetésért, amennyit egy közcélú munkás, vagy a konyhalány kap.
Az önkormányzat hivatalsegédje részére havi bruttó 2300.—Ft munkabér emelés
lett betervezve. Három éve nem kapott fizetésemelést és nem egy nagy összegről van
szó.
Betervezésre került a az áfa bevétel a szociális étkezésnél, így az átadandó összeg a
szociális étkezés tekintetében csökkent a korábbi 676000 Ft-ról 324.000 Ft-ra.
A költségvetési rendelet tervezetben szereplő
oktatási társulásnak átadandó
pénzeszköz nagysága még nem végleges. A tárgyalások jelenleg még folynak
Mezőfalvával.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az oktatási társulás 2011. évi
költségvetésének tervezetét 2011 február 3-án pénteken – munkaidő után , e-mail-en
küldték meg. Ugyanaznap kaptuk a jelzést arról, hogy az átküldött anyaggal
kapcsolatban hétfőn kívánnak egyeztetni. A Társulás 2011. évi költségvetésének
tervezetét még pénteken, valamint szombat, vasárnap a pénzügyi ügyintéző és a
körjegyző átnézte és a Hantos rendelkezésére álló információkkal, anyagokkal, a
Társulás jóváhagyott 2010. évi költségvetésével illetve a Társulás 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóval összevetette. Az
összehasonlítás alapján, az átküldött tervezetet áttanulmányozva megállapítható, hogy
a 2010. évihez képest 4. 447 .000 forinttal magasabb Hantos Önkormányzatának
tervezett hozzájárulása a Közoktatási társulás működtetéséhez, melyet a soros
előrelépések, illetve a társulási normatíva ( 4 hónap x 4.000FtX gyermek )
csökkenése nem indokol. Ez alapján több,
információ hiányában nem
megmagyarázható kérdés merült föl -többek között SNI normatíva eltérő tervezése,korábban az általános iskolánál, tagiskoláknál lett tervezve bevételként, az idén nem és
az átküldött anyagból nem volt megállapítható, hogy hová került betervezésremelyekre a hétfői megbeszélésen szerettünk volna választ kapni.
A hétfői- 2011. február 7-én folytatott- megbeszélésen, költségvetési egyeztetésen
részt vett Daruszentmiklós polgármestere, jegyzője, Hantosról a polgármester,
körjegyző és pénzügyi előadó, Mezőfalváról a polgármester, a pénzügyi osztályvezető
és a Társulás által fenntartott iskola igazgatója.
A tárgyalás során nem sikerült minden, felmerült kérdést tisztázni, a tárgyalás
hangneme, Mezőfalva részéről tapasztalható reakciók- többszöri emlékeztetés,
felhívás a Társulásból való kilépés határideje- 2011. március 31.- kiszolgáltatottságát
érzetét keltette.
A tárgyalás során azt kértük- ha úgy tetszik ahhoz ragaszkodtunk-, hogy a bevételek
és kiadások megtervezése a Társulási megállapodásban szabályozottaknak
megfelelően történjen. A társulás által működtetett intézmények fenntartója a három
önkormányzat- Mezőfalva, Hantos, Daruszentmiklós- egymással egyenrangú
partnerként.
Így nem gondolja, hogy különösen indokolni kell azt, hogy pontosan, mindenre
kiterjedően tisztába szeretne lenne Hantos Önkormányzata azzal, pontosan milyen
bevételei illetve kiadása vannak a Társulás működtetése kapcsán.
Mindez
zökkenőmentesen működik, működött a Sárbogárddal és Nagylókkal illetve a
Nagylókkal közösen működtetett Társulások esetén is.
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Ugyanezt kértem a közoktatási társulás esetén is, vagyis pontos és részletes
kimutatást a bevételek illetve kiadások tekintetében nemcsak az egész intézmény vagy
a hantosi tagiskola, hanem pedagógia szakszolgálat intézmény egység esetében is, ha
annak működtetéséhez is hozzá kell járulnunk, az is a Társulás által működtetett
intézmény része.
Ezen a hétfői megbeszélés „eredménye”, hogy a közoktatási társulás 2011. évi
költségvetésének első tervezete alapján kért 4.447 ezer forinttal magasabb összegű
hozzájárulást, a Daruszentmiklós Önkormányzata által kért kiadás csökkenés- az
alkalmazottak részére adható juttatások jelentős mértékű csökkentése- mérsékelte, a
2010. évi hozzájáruláshoz képest jelenleg 2, 8 millió forinttal több az idei tervezett
átadás. Tulajdonképpen a kiadások csökkentésén túl a bevételek oldalán tapasztalható
eltérés kérdésének tisztázása még hátra van, abban még nem sikerült megállapodni.
Az SNI normatívát az idei évben, a 2011. február 7-én tartott megbeszélésen
elhangzottak szerint, az intézményi költségvetésen belül- a Pedagógiai Szakszolgálat
bevételei között szerepeltették, mondván, hogy a feladatot is a Szakszolgálat
munkatársai látják el. Hantos esetében ez a normatíva kb. 2, 2 millió forint. A
tárgyalások során elhangzott , hogy 2008-ban- amikor a Társulásunk által ellátott
közoktatási feladatokat bővítettük a szakszolgálati feladatokkal Hantos iskolájában a
sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI gyermekek) szakszerű ellátása a
Tagiskolában foglalkoztatott gyógypedagógusok, konduktor alkalmazásával valamint
a Sárbogárdi Kistérségen keresztül megvásárolt logopédiai szolgáltatással megoldott
volt. Mindez éves szinten 164.000 Ft-ba került az Önkormányzatnak.
A mezőfalvai polgármester úr ezen a megbeszélésen azt mondta, hogyha az SNI
gyermekek után járó normatívát a Hantosi Tagiskola bevételei között szerepeltetik az
előző évi költségvetésekkel megegyezően, akkor a szakszolgálat valamennyi hantosi
gyerekekkel kapcsolatos kiadását is fizesse meg Hantos, s szerinte nem járunk jobban.
Úgy tűnik az idei költségvetési terv alapján, hogy ez most – 2008. évihez képestjelentősen többe, minimum az SNI gyermekek után járó – a megállapodás alapján
Hantos Önkormányzatánál beszámítandó- normatíva összegébe kerül majd, mely
bevétel az idei évben a Szakszolgálatnál szerepel és melynek részletes költségvetését
nem ismertük, nem ismerjük.
Ezért Daruszentmiklóssal egyetértve kértük, hogy a Szakszolgálat kiadásait és
bevételeit is mutassák ki a megalapozott döntés meghozatala érdekében.
Félreértés ne essék, Hantos nem kéri azt Mezőfalvától vagy mástól sem, hogy a
hantosi gyermek oktatását, nevelését, fejlesztését- az ellátás formájától függetlenülingyen végezze, de azt igen, hogy pontosan tudja, mire és mennyit fizet és ahhoz a
feladatellátáshoz mennyi támogatás, normatíva igényelhető.
A mai nap, 13 óra körül megkaptuk, hogy a pedagógiai szakszolgálatnál
foglalkoztatott pedagógusok,- akik a hantosi 1.-6 osztályos valamint óvodai tanulókkal
kapcsolatos fejlesztő, logopédiai feladatokat ellátják- bére és az egyéb juttatásai, az
útiköltsége stb., mennyibe kerül Hantos illetve Daruszentmiklós esetében, kiderült
tehát, hogy ennek a feladatnak az ellátása mennyibe kerül. Azonban a bevételi
oldalon kizárólag az SNI gyermekek után járó normatíváról kaptunk információt,
más bevételéről a Szakszolgálat esetében továbbra sincs információnk.
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Ha kizárólag ezeket az adatokat hasonlítjuk össze, Hantos Önkormányzatának az SNI
gyermek után járó normatíván felül, majd kettő millió forinttal – szemben a 2008. évi
164.000 Ft-tal- hozzá kell járulnia a Pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez.
Ugyanakkor a Pedagógia Szakszolgálat bevételét nem kizárólag az SNI gyermekek
után járó normatíva illetve az Önkormányzatok hozzájárulása képezi. A Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 3. számú mellékletében szereplő
korai fejlesztés, fejlesztő foglalkozás után járó normatíva, valamint a 8. számú
mellékletében szereplő kiegészítő normatívák, mint a Pedagógia Szakszolgálathoz
nyújtott 900.000 Ft illetve 1.200.000 Ft /pedagógus/év normatíva , gyógypedagógusi
pótlék, vagy a logopédiai, gyógytestnevelési, nevelési tanácsadói kiegészítő normatíva
a Pedagógia Szakszolgálathoz köthető állami normatíva bevétel.
Ha ezeket a normatívákat is a bevételek között szerepeltetjük, akkor összeségében
Hantos Önkormányzatát arányosan megillető bevételeket és kiadásokat összevetve kb.
900.000 Ft többlet bevétel keletkezik ezen a feladaton.
Mindezekről- a daruszentmikósi polgármesterrel is előzetesen konzultálva- közösen
egyeztetnünk kell, mely egyeztetésre a héten, február 17-én, csütörtökön kerül sor.
A megegyezésre törekszünk a tárgyalás során maximálisan képviselve Hantos
érdekeit.
A következő ülésen tájékoztatni fogjuk a képviselő-testületet az elért
eredményekről.
A költségvetési rendelet tervezetben szereplő
oktatási társulásnak átadandó
pénzeszköz nagysága tehát a fent részletesen elmondottak szerint nem végleges szám.
Mezőfalva polgármestere 2011. február 7-én tartott első megbeszélésen úgy
tájékoztatott, hogy a Társulás költségvetését 2011. február 23-án kívánja tárgyaltatni a
társult önkormányzatok képviselő-testületeivel, és a Társulás működéséhez átadandó
összeg része Önkormányzatunk költségvetésének, így az Önkormányzatunk 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet tervezet elfogadását ezen az ülésen nem javasolja.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet tervezettel, illetve az oktatási társulás 2011. évi költségvetéséről szóló
tájékoztatóval kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Úgy tudja, hogy Nagylók község 2011. évben összesen 149 000.- Ft-ot ad át a
Sárbogárdi Kistérségnek a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáért. Nem lehet
az, hogy tőlünk több millió forintot kérjen Mezőfalva.
Ne csapjanak be bennünket, igazságosan számoljanak el velünk.
További hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Figyelemmel Mezőfalva polgármestere 2011. február 7-én tartott első megbeszélésen
nyújtott tájékoztatására- miszerint a Társulás költségvetését 2011. február 23-án
kívánja tárgyaltatni a társult önkormányzatok képviselő-testületeivel,- valamint arra
hogy a Társulás működéséhez átadandó összeg része Önkormányzatunk
költségvetésének, így az Önkormányzatunk 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
tervezettel kapcsolatos döntés elhalasztását javasolja.
A Képviselő-testület az elhangzottat jóváhagyólag tudomásul vette.

4. napirend
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító 2/2008.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosítása, Az Önkormányzat tulajdonában lévő,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot a képviselőtestület tagjai áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondja el
hozzászólását.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A Képviselő-testület 2010. december hónapban fogadta el az önkormányzati lakások
lakbéréről szóló rendeletét módosító rendeletet. Ezzel egyidejűleg a garázsok bérleti
díjának rendezéséről is gondoskodott.
A Kormányhivatal
Törvényességi Osztályától érkezett szóbeli törvényességi
felhívását követően javasolja, hogy a képviselő- testület a garázs bérleti díját
határozatban állapítsa meg, s a rendeletből a garázs bérleti díjára vonatkozó
rendelkezést helyezze hatályon kívül.
Ennek megfelelően készítette el a rendelet tervezetet valamint a határozati javaslatot.
Fischer József polgármester:
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel, a rendelet tervezettel
és a határozati javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító
2/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról , az Önkormányzat
tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról rendelettervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. ( II. 15. ) számú
rendelete
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító
2/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról ,
az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító
2/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására , az
Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának megállapítására vonatkozó rendelettervezetét elfogadja és rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011. (II.14.) számú határozata
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
többször módosított 1993 . évi LXXVIII . törvény 34. §. -ban kapott
felhatalmazás alapján a tulajdonában lévő lakásokhoz tartozó nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját 2011. február 15-től az alábbiak szerint állapítja
meg:
az önkormányzati lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díja 1200 Ft /hó.
Utasítja a polgármestert, hogy a megkötött szerződéseket- a szerződésben
biztosított joggal élve-vizsgálja felül és a szerződések bérleti díjról szóló részét e
határozatban meghatározott díj szerint módosítsa.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Fischer József polgármester

5. napirend
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény
követelményekről 2011 évre.
Fischer József polgármester :
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták. ( jegyzőkönyvhöz csatolva)
A határozatban kitűzött célok átfogják az egész rendszert. A köztisztviselők munkája
is igen nehéz. Igen sok az ügyfél, aki gondos- bajos dolgával felkeresi a hivatali
dolgozókat.
A munka megfelelő színvonalon és határidőben történő elvégzése érdekében be kell
tartatni a fogadóórákat és az ügyfélfogadási időt.
Ahhoz hogy a sok adminisztrációt a dolgozók elvégezzék , a határozatokat meghozzák
időre van szükség. Azt csak úgy lehet biztosítani, ha az ügyfélfogadási idő be van
tartva. Ha egész nap jönnek a hivatalba az ügyfelek, akkor nem tudják a dolgozók az
ügyeket feldolgozni, a papírmunkákat időben elvégezni.
Úgy látja, hogy a határozati javaslatban kitűzött feladatokat meg lehet valósítani.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait van- e valakinek az előterjesztéssel vagy a
határozati javaslattal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása..
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó
2011-évi teljesítmény követelményekről szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (II. 14.) számú
Határozata
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény
követelményekről 2011 évre.
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőik egyéni
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény követelményeket – az 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2011. évre
vonatkozóan az alábbiakban határozza meg:

I.

Kiemelt célok:

1) Az önkormányzatok ciklusprogramjában meghatározott gazdasági
céljainak, éves költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező
feladatainak ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati
beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok
felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos
megvalósítása.
2) Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális
felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása.
3) A kultúrált határidőben történő és a jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés biztosítása, az ügyintézők képzése, továbbképzése.
4) A polgármester és a körjegyző önkormányzati és államigazgatási
jogkörének törvényes és hatékony ellátásának elősegítése, biztosítása.

II. Általános célok:
1.) Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának elősegítése, részvétel
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a fenntartói irányításban, ellenőrzésben.
2.) A települések környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel
kísérése, javítása.
3.) A képviselő-testületek, bizottságok törvényes működési feltételeinek
biztosítása, a döntést megelőző dokumentumok, előterjesztések előkészítése,
az alternatívák feltárása, közreműködés a döntések végrehajtásában.
4.) Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel
kísérése, hatékonyságának javítása.
5) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és
összeállítása.
6) A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés.
7) Önkormányzati társulásokkal, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos
feladatok törvényes és hatékony ellátása.

III. Eseti célok:
1.)Önkormányzatok
működését
befolyásoló
jogszabályok
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, illetékesek tájékoztatása.

és

2.)A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt
tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők
pontos betartása, lehetőség szerinti csökkentése.
3.)Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés,
beruházás, elszámolás stb.)
Felelős: Fischer József polgármester
Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: folyamatos

6. napirend
Bejelentések.
l./ Beszámoló Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségének 2010-évi munkájáról.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 40. § (4)
bekezdése alapján a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a
körjegyzőség munkájáról.
A beszámoló elkészült, valamennyi települési képviselő áttanulmányozás végett
írásban megkapta, jegyzőkönyvhöz csatolva.

23

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat, kérdéseiket, s
kéri, hogy a beszámolót fogadják el.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Hantos községben is jó lenne, ha lehetne a Bursa Hungarica pályázatot benyújtani.
Jó lenne, ha lehetne támogatni a továbbtanuló fiatalokat.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Hantos Község Képviselő-testülete még nem döntött a Bursa Hungarica pályázatban
való részvételről. Minden évben sor kerül a pályázat kiírására, az Önkormányzatnak a
részvételről szóló döntést tavaly szeptember 30-ig kellett meghoznia.
Részvétel esetén az Önkormányzat pályázatot ír ki tehetséges, de hátrányos helyzetű
gyermekek felsőoktatási tanulmányai támogatása érdekében. A támogatottaknak
nyújtott ösztöndíjat az önkormányzat, a megye, valamint a felsőoktatási intézmény
által megítélt támogatás adja egyenlő arányban. .
Nagylók község 5-éve vesz részt ebben a pályázatban. Különféle mértékben
támogatja az oktatási intézményekben tanulókat.
Ezeknek a pályázatoknak az előkészítése, az adminisztrációs munkája a hivatal
feladata.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.( II.14.) számú h a t á r o z a t a
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségének 2010-évi
munkájáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
Nagylók-Hantos
Községek
Körjegyzőségének
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2010-évi

2./ Közösségi rendezvények , programok támogatására pályázati lehetőség
Fischer József polgármester:
A közösségi rendezvények, programok támogatására írtak ki pályázatot. A pályázat
benyújtásának határideje:2011. február 15. A pályázati díj összege: 5000.—Ft
Pályázat lényege az, hogy l- napra egész napos rendezvényre fénytechnikát,
hangtechnikát lehet nyerni.
Jó lenne , ha sikerülne nyerni a pályázaton, mert a Jurta napi rendezvényeken a
berendezéseknek hasznát vennénk.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ismertetett pályázatot nyújtsa be.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.( II.14.) számú h a t á r o z a t a
A Közösségi rendezvények, programok támogatására kiírt
pályázat benyújtása.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
a Közösségi rendezvények, programok támogatására pályázat
benyújtását határozza el.
A pályázat benyújtására: 5000.—Ft pályázati díj kifizetését
rendeli el.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal,
Felelős: Fischer polgármester.
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Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás ( Polgárdi ) Társulási Megállapodás módosítását fogja
kezdeményezni. A módosítás lényege , hogy a Társulásban részt vevő valamennyi térség, így
az Adonyi Térség 11- települése bízzon meg egy főt, aki az önkormányzatokat az

üléseken képviseli. Az a gond, hogy az összehívott ülések általában csak harmadszorra
határozatképesek, így sok esetben feleslegesen utaznak el a polgármesterek az
ülésekre.
A Társulás ülésein csak a megbízott személynek kellene részt vennie, így az ülések
határozat-képesek lennének, nem kellene mintegy 167 főt összehívni.
Amennyiben konkrét megkeresés érkezik az ügyben ismét a Képviselő-testület elé
terjeszti azt, a döntés meghozatala végett..
A képviselő-testület tájékoztatót tudomásul vette.
4./ Szolgálati lakás bérbe adása.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy fiatal pár szóban megkérdezte, hogy
a Hantos, Nagylóki út 7. szám alatt lévő szolgálati két szobás szolgálati lakást bérbe
adnánk-e számukra pár hónapra.
Ezt a lakást már több személy, család kérte, de eddig nem adta bérbe senkinek a
képviselő-testület. Ez a lakás pedagógus, orvos részére van fenntartva.
Félő az, hogy ha bárki beköltözne a lakásba, nem lehetne kitenni belőle, ha a lakásra
szükség lenne. Erre a lakásra nagyon sok igénylő lenne.
Jó lenne, ha az önkormányzatnak plusz pénze lenne a lakás bérbeadásából, de nem
biztos, hogy megérné. Az is lehet, hogy több kára származna az önkormányzatnak a
bérbeadásból, mint haszna.
A képviselő-testületnek el kell majd gondolkoznia azon, hogy mi legyen a szolgálati
lakások sorsa. Az sem jó, ha a lakások üresen állnak.
Kéri a Képviselő-testület véleményét az ügyben.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Egy korábbi testületi ülésen is azt mondtuk, hogy ne adjuk bérbe egyenlőre senkinek a
szolgálati lakást. Már több igénylő volt rá. Lehet , hogy a jelenlegi igénylő rendben
tartaná, felújítaná, de, akkor sem biztos, hogy az önkormányzatnak megérné. Ha
szükség lenne a lakásra , nem tudnánk bérbe adni, mert lakó van benne. Egy lakót
kitenni a lakásból szinte lehetetlen.
Elképzelhető, hogy szükség lesz a lakásra, ha véletlenül egy orvos pályázatot nyújt be
háziorvosi állásra.
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Fischer József polgármester:
Már több jelentkező volt a lakásra. Nagy felháborodás lenne, hogy ha most a lakást
bérbe adnánk, az előző jelentkezőknek pedig nem adtuk bérbe.
Az igaz, hogy hosszú távon nem jó az, ha egy lakás üresen áll, Ha viszont egy orvos
jelentkezne, nem tudnánk neki lakást adni, ha a bérlő benne lakik.
Jobb lenne, ha a Hunyadi utcai szolgálati lakást kérné valaki., arra viszont nincs
jelentkező, mert nagyon sokba kerül a lakás rezsi költsége. Nagy felújításra,
szigetelésre lenne szükség ahhoz, hogy valaki azt bérbe vegye.
Nincs kizárva, hogy előbb-utóbb egy háziorvos pályázzon állásra, annak pedig
szüksége lesz szolgálati lakásra.
Egyenlőre nem javasolja a Nagylóki út 7. szám alatt lévő szolgálati lakás bérbeadását.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Hantos, Nagylóki út 7. szám alatt lévő
szolgálati lakás ne kerüljön bérbeadásra.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 19. 00 - órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

