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Készült: Szajla Községi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. február 01. napján 16.30
órakor kezdıdı testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
1./ Vincze Imréné
2./ Ficzere János
3./ Oravecz Flóriánné
4./ Penyaskó Mónika
5./ Penyaskó István
6./ Vahalcsikné Varga Edit
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Tanácskozási joggal vesz részt:
Vígh Lászlóné
Vinczéné Kovács Margit

jegyzı
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Napirendi pontok:
1. A Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetési tervezetének
véleményezése
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Vígh Lászlóné jegyzı és
Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı
2. Pályázat meghirdetése a helyi civil szervezetek mőködtetésének támogatására
elıterjesztı Vincze Imréné polgármester
3. A képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
4. Az Ügyrendi-Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenırzı
Bizottság 2010. évi munkatervének elfogadása
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Penyaskó István a bizottság elnöke
5. A köztisztviselık munkateljesítményének alapját képezı kiemelt célok meghatározása
elıterjesztı: Vígh Lászlóné jegyzı
6. Egyebek
7. Szociális kérelmek megtárgyalása (zárt ülés
elıterjesztı Vígh Lászlóné jegyzı
Vincze Imréné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Szajla község
Önkormányzatának képviselı-testülete határozatképes, a megválasztott 8 fıbıl 6 fı jelen van.
Dr. Katona Miklós jelezte távol maradását, Penyaskó László pár perc késést jelzett. Javaslatot
tett a jegyzıkönyv hitelesítıkre Oravecz Flóriánné és Ficzere János személyében, a
jegyzıkönyvet Molnárné Gál Éva igazgatási elıadó vezeti.

Szajla község képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyvvezetıre tett
javaslattal egyhangú, 6 igen szavazattal egyetértett.
A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplı napirendi
pontokat.

1. napirendi pont
A Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetés
tervezetének véleményezése
Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került a képviselık részére.
Az intézmény költségvetését társult képviselı-testületek együttes ülésen fogadják el. Most
csak az elızetes áttekintésre kerül sor, mivel a többlet kiadás finanszírozását Szajla Községi
Önkormányzat finanszírozza. Az intézmény bevétele 11.338.247.- Ft összegben került
meghatározásra a kiküldött anyag szerint. Az intézmény bevételi és kiadási elıirányzatának
különbözetére kell az önkormányzatnak kötelezettséget vállalnia. Elmondta, hogy a
költségvetés tervezetének összeállítása során a takarékosság elvét szem elıtt tartva kerültek
meghatározásra az elıirányzatok, amellett, hogy az intézmény mőködtetését a szakmai
színvonal megtartása mellett biztosítani lehessen.
Átadja a szót Vinczéné Kovás Margit intézményvezetınek.
Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı köszöntötte a képviselıket. Elmondta, hogy az
óvoda a megszorító intézkedések mellett is magas színvonalon mőködik, ezt szeretné
megtartani. A munkatársai ezzel egyetértenek. A költségvetéshez leadta javaslatát. Fejlesztést
most nem terveznek, mert az épület bıvítéssel jelenleg az épület állaga megfelelı.
Az integrációs program lehetıséget nyújt arra, hogy az óvoda olyan dolgokat is beszerezzen
amelyeket másképpen nem vennének meg. Igyekszik minden lehetıséget kihasználni, a
játékokat és egyéb berendezéseket ebbıl meg tud vásárolni, hogy ne a költségvetésbıl menjen
a pénz. A juttatások terén a dolgozókkal egyeztette az elvárásokat és belátták, hogy van
amirıl le kell mondaniuk. A védıruházati költséget tervezte 2010-re és reméli, hogy az
étkezési hozzájárulást sem húzza le a testület. Megköszönte az önkormányzat eddigi
támogatását.
Vígh Lászlóné jegyzı a kiküldött anyagot kiegészítette az ülés elıtt kiadott melléklet
magyarázatával, miszerint az óvoda költségvetésébe beletartozik a munkahelyi vendéglátás és
mozgó, éttermi vendéglátás feladat elıirányzata is, amelyet a kiadott táblázat külön mutat be,
mivel ezeket kiegészítı tevékenységként látja el az intézmény. Az Óvoda összesített
költségvetési fıösszege e két szakfeladattal együtt 25.129 eFt lesz. A bevételek 13.937 eFt
összeget tesznek ki, tehát az önkormányzatnak saját forrásból 11.192 eFt-tal kell kiegészíteni
az intézmény finanszírozását.
Az étkeztetési bevételek és kiadások tervszámai akkor alakulnak így ha a testület elfogadja
majd a nyersanyagnormára és térítési díjra vonatkozó javaslatot. A gyermekétkeztetésnél és a
munkahelyi étkeztetésnél a nyersanyagnorma emelését javasolják 380 Ft-ról 400 Ft-ra. A
mozgó éttermi vendéglátásnál 266 Ft-ról 270 Ft-ra történı emelést javasolnak.
A szolgáltatási önköltség számítás szerint a felnıtt étkeztetésnél egy ebéd elıállítási költsége
647 Ft. A bevételi oldalon az alkalmazotti térítési díj azonos a szolgáltatási önköltséggel, de

mivel napi háromszori étkeztetési norma a kiadás alapja a térítési díjban az elızı évekhez
hasonlóan a munkahelyi étkezésnél az alkalmazottak 74 Ft/adag közvetett támogatást kapnak
az önkormányzattól.
Megérkezik az ülésre Penyaskó László képviselı.
Ficzere János képviselı elmondta, hogy a koncepció kapcsán beszélgettünk a
takarékosságról. Jó lenne látni a dologi kiadásoknál, hogy mennyi van tervezve pl, a rezsi
költségekre.
Vígh Lászlóné jegyzı válaszában elmondta, hogy a dologi kiadások tervezésénél a 2009. évi
teljesítésbıl kell kiindulni. Az energiahordozók esetén az elızetesen közzétett várható
emelésekkel kellett még kalkulálni. Nyilvánvalóan ezeket a számokat pontosan nem lehet
megbecsülni, de a rezsi költségen sajnos takarékoskodni sem igen lehet. Az óvodánál
tervezett fıbb dologi kiadások: gázdíj 750 eFt, áramdíj 250 eFt, vízdíj 250 eFt, Egyéb
üzemeltetési, fenntartási kiadások 350 eFt, áfa 700 eFt, telefonköltség 200 eFt,
készletbeszerzés 200 eFt, folyóirat 90 eFt, irodaszer, nyomtatvány 60 eFt, munkáltató által
fizetendı SZJA (étkezési jutatás után) 216 eFt.
Ficzere János képviselı elfogadta a tájékoztatást. Kérdezi, hogy idén lesz-e tervezve
munkaruha juttatás?
Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı elmondta, hogy az SZMSZ-ben személyenként
elıterjesztésre került a védıruha költségtérítése. Az idén véleménye szerint minden dolgozó
részére jár a védıruha. 20.000.- Ft került tervezésre a konyhai dolgozók és dajkák részére,
valamint 10.000.- Ft/fı a 3 óvónı részére.
Vígh Lászlóné jegyzı tájékoztatást adott arról, hogy a belsı szabályzatban, vagy
jogszabályban a munkakörhöz elıírt védıruha juttatása kötelezı. Munkaruha juttatás adható,
de azután meg kell fizetni a közterheket (81 %). A tervezéshez leadott igény alapján arra hívta
fel az intézményvezetı figyelmét, hogy a kifizetés jogszerőségét ellenırizze.
Vincze Imréné polgármester az étkezésre vonatkozóan elmondta, hogy ez adható juttatás a
közalkalmazottak esetén. A költségvetési tervezetben 15.000 Ft /hó/fı juttatás lett tervezve.
Ebbıl az alkalmazottak 12.000 Ft-ot vásárolhatnak le, mivel 25 % adót kell utána befizetni
2010. évtıl.
Vincze Imréné polgármester hozzátette, hogy az IPR támogatásból még ez évben is tudnak
vásárolni, ezt az intézményvezetıvel már egyeztette.
Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı elmondta, hogy az óvoda dolgozói nagyon sok
társadalmi munkát is végeznek, pl. a hólapátolást, valamint a nyáron a csoportszobát is a
dajkák és a dolgozók festették ki.
Vincze Imréné polgármester megkérdezte, hogy van-e hozzászólás a napirendi ponthoz?
Mivel más hozzászólás nem érkezett az 1. napirendi pont határozati javaslatát szavazásra tette
fel.

A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és
Konyha 2010. évi költségvetési tervezetére vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozták:
1/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mákvirág Napköziotthonos
Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetési tervezetét elızetesen megtárgyalta.
Az intézmény finanszírozásához szükséges többlet költségeket a Képviselı-testület
saját költségvetésében biztosítja 11.192 eFt összegben.
A költségvetési tervezet társult képviselı-testületi ülésre történı elıterjesztését
jóváhagyja az elıterjesztés szerinti tartalommal.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: értelem szerint
2. napirendi pont
Pályázat meghirdetése a helyi civil szervezetek mőködésének támogatására

Vincze Imréné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elızı évhez hasonlóan a
szajlai székhellyel mőködı önszervezıdı közösségek részére meghirdetésre kerül a pályázat.
A pályázati felhívás közzétételi idıpontja 2010. február 2., a benyújtási határidı
2010. február 15. A pályázatokat a képviselı-testület bírálja el a pályázati határidıt követı
testületi ülésen.
Ficzere János képviselı megjegyezte, hogy az elmúlt év december 10-én volt a civil
szervezetek beszámolója. Megkérdezte, hogy a számlák fénymásolatban beérkeztek-e már
minden szervezettıl, valamint a mőködési költségre a tervezés elkészült-e már, lesz-e
pályázati keret? Az ı egyesületét ez érinti.
Vincze Imréné polgármester válaszában elmondta, hogy beérkeztek az anyagok. Azért kérte
már decemberben, mivel az év eleje nagyon zsúfolt, és hogy ne kelljen kapkodni vele. A helyi
pályázatot a csatolt adatlapon kell majd benyújtani. Tájékoztatta a jelenlévı civil szervezetek
vezetıit, hogy kiírták az NCA pályázatokat. reméli élnek ezzel a lehetıséggel a szervezetek.
Vígh Lászlóné jegyzı felhívja a figyelmet, hogy a pályázati adatlaphoz mellékelni kell az
egyesület vezetıségének határozat kivonatát arról, hogy az önkormányzathoz mőködési
támogatásra pályázatot kívánnak benyújtani.
Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı elhagyja a testületi ülést.
A képviselık részérıl kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a
civil szervezetek pályázatának meghirdetését, az elıterjesztés szerinti tartalommal.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, minısített többséggel meghozta az alábbi
határozatot:

2/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a szajlai székhellyel
rendelkezı önszervezıdı közösségek számára.
A támogatás célja: a helyi önszervezıdı közösségek mőködésének támogatása
A pályázati felhívás közzétételi idıpontja: 2010. február 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 15.
Pályázók köre:
a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén
bejegyzett székhellyel rendelkezik, valamint a folyamatosan helyben mőködı társadalmi
szervezetek
Nem nyújthatnak be pályázatot:
a politikai pártok szervezetei, illetve valamely társadalmi csoport érdekvédelmét ellátó
szervezetek.
Pályázat benyújtása:
A pályázatot a pályázatot adatlapon kell benyújtani a pályázatban meghatározott határidıre.
A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzıje: 3334. Szajla, Kertész utca 2.
A pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
a/ az önszervezıdı közösség bíróság általi bejegyzésérıl szóló végzést;
b/ az önszervezıdı közösség alapszabályát vagy mőködésének egyéb alapdokumentumát;
c/ amennyiben az önszervezıdı közösség az elızı évben is részesült támogatásban, az elızı
támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
d/ az önszervezıdı közösség elızı évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, különös tekintettel
a végzett feladatokra, elért eredményekre;
e/ az önszervezıdı közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyőlésérıl, ülésérıl készült azon
jegyzıkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a
megvalósítani kívánt célt tartalmazza.
f/ az önszervezıdı közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
Amennyiben az önszervezıdı közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés
a/ - b/ pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellızhetı abban az esetben, ha az
elızı támogatás óta eltelt idıszakban e dokumentumok tartalmát illetı változás nem történt.
A d) pontban megnevezett tájékoztatót nem kell ismételten benyújtani azon szervezeteknek,
akik decemberben a Képviselı-testületi ülésen a tájékoztatót benyújtották.
Hiánypótlás:
A pályázati dokumentáció hiánypótlására egy alkalommal kerülhet sor a hiánypótlási felhívás
kézhezvételétıl számított 5 napon belül.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Képviselı-testület bírálja el a pályázat benyújtási határidıt követı testületi
ülésen.

Bírálati szempontok:
A bírálat különösen arra terjed ki, hogy az önszervezıdı közösség tevékenysége mennyiben
közérdekő, illetıleg a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz javát mennyiben szolgálja
és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
A bírálat során vizsgálja a Képviselı-testület, hogy
a/ az önszervezıdı közösség az elızı évben kapott pénzügyi támogatással megfelelıen
elszámolt-e;
b/ a támogatásban részesítendı cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelı pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c/ a támogatásban részesítendı cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e
más, alkalmasabb módon.
A pályázati eljárás rendjét az önkormányzat a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 15/2003.(XII.16.) rendelete szabályozza.
Nem részesíthetı pénzügyi támogatásban az az önszervezıdı közösség
a/ amely az elızı évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelıen számolt el;
b/ az elızı évben kapott támogatást –a képviselı-testület elızetes hozzájárulása nélkül – a
jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
Amennyiben a finanszírozott, támogatott szervezet, illetve magánszemély az elıírt számadási
kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
A támogatások jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő felhasználása esetén a felhasználót
visszafizetési kötelezettség terheli.
A visszafizetést a jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerő felhasználás megállapításáról
szóló testületi határozat közlésétıl számított 15 napon belül kell teljesíteni a 1173900915381684 számlára történı befizetéssel.
Amennyiben a visszafizetésre kötelezett a határidıre a visszafizetést nem teljesíti, az
önkormányzattól két évig támogatásban nem részesülhet.
A támogatás kifizetése, megállapodás megkötése
A polgármesteri hivatal által elıkészített Támogatási megállapodást A testület a támogatásról
vagy annak elutasításáról indoklással ellátott határozatban dönt. A támogatás esetén a döntést
követı 15 napon belül a támogatásról Polgármesteri Hivatal az önszervezıdı közösség
folyószámlájára történı átutalással gondoskodik, ha nem rendelkezik folyószámlával, akkor a
közösség vezetıjének készpénzben kerül kifizetésre.
Közzététel:
Az önszervezıdı közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint
annak célját az önkormányzat hivatali hirdetıjén közzé kell tenni.
Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszervezıdı közösség e
rendelet elıírásainak megfelelıen számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt.
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti közzétételi kötelezettség fennállása esetén a közzététel központi weblapon történik.
A testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat közzétételére.
Határidı: 2009. február 2.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester

A 15/2003.(XII.16.) Ör. melléklete

PÁLYÁZATI ADATLAP
Az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszervezıdı közösség neve:
Az önszervezıdı közösség székhelye:
A szervezet képviselıjének neve
A szervezet képviselıjének címe:
A bírósági bejegyzésrıl szóló végzés száma.
Kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kapott-e az elızı évben önkormányzati
támogatást? (Igen/nem)
Ha igen, annak összege:
Jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása (csak
mőködési célt lehet megjelölni)
1.
2.
3.
4.
A tervezett cél meglévı egyéb forrásai: (pl.
tagdíj, szponzori támogatás, adomány…)

A pályázathoz csatoljuk a következı mellékleteket: (tegyen x-et)
 az önszervezıdı közösség bíróság általi bejegyzésérıl szóló végzést;
 az önszervezıdı közösség alapszabályát vagy mőködésének egyéb alapdokumentumát;
 amennyiben az önszervezıdı közösség az elızı évben is részesült támogatásban, az elızı
támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
 az önszervezıdı közösség elızı évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, különös tekintettel
a végzett feladatokra, elért eredményekre;
 az önszervezıdı közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyőlésérıl, ülésérıl készült azon
jegyzıkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést
és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza.
 az önszervezıdı közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
 decemberben a tevékenységrıl szóló tájékoztatót a Képviselı-testületnek megküldtem.
Hozzájárulok, hogy a Polgármesteri Hivatal a szervezet adatait a pályázat kapcsán
nyilvántartsa és kezelje. Tudomásul veszem, hogy a pályázat eredménye nyilvános adat.
Szajla, ………………………………….
………………………………………………
Szervezet vezetıje
3. napirendi pont

A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása
Vincze Imréné polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az SZMSZ szerint el kell
készíteni a 2010. évi munkatervet. Az elıterjesztés elkészült, de év közben ez még
módosulhat a rendkívüli ülések idıpontjával. Ebben az évben lesz a helyi önkormányzati
választás is. A kötelezıen tárgyalandó dolgokat beütemezték, de az év közben felmerülı
soronkívüli döntést igénylı esetekben rendkívüli ülést is kell tartani. Az ülések idıpontját
most is a hónap utolsó csütörtökére tervezik 16.30 órai kezdettel.
Penyaskó László képviselı a munkatervhez kapcsolódóan javaslatot tett arra, hogy a
képviselıi tiszteltdíjról szóló rendeletet úgy módosítsa a testület, hogy a szankciót a
munkatervben szereplı ülésekrıl való hiányzás esetén lehessen alkalmazni. Indokként
elmondja, hogy az elıre ismert testületi ülésekre a munkahelyen ütemezni tudja a
helyettesítést. A rendkívüli ülések esetén ezt nem biztos, hogy meg tudja oldani. nem azért
mert nem akarja, hanem mert nem tud maga helyett valakit szerezni. A hiányzásokból mindig
feszültség alakul ki a képviselık között, ezért kéri ezt módosítani.
Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy a rendkívüli ülések elıtt is mindig legalább öt
nappal elıbb jelez, ezeket nyilván nem lehet elıre látni. Hajlandó a módosítást elfogadni, ha a
testület így látja, de ne éljen vissza ezzel egy képviselı sem, Így is a lakosság részérıl is
többször kifogásolták, hogy az önkormányzati rendezvényeken a képviselık nem vettek részt.
Vahalcsikné Varga Edit képviselı támogatja Penyaskó László képviselı javaslatát, mert
nagyon nehéz összeegyeztetni a munkaidıt fıleg a rendkívüli ülések idıpontjával. Véleménye
szerint nem kellene büntetni, ha nem feltétlenül szükséges. A munkahelyét mindenkinek
védeni kell és akkor tud egyeztetni, ha elıre ismerni lehet az ülések idıpontját. Szerinte azért
ne büntessük a képviselıt, ha azért nem jelenik meg az ülésen mert nem tud eljönni.
Vígh Lászlóné jegyzı véleménye szerint ha a többség úgy ítéli meg a jegyzıt meg kell bízni,
hogy a rendelet módosítását a következı testületi ülésre készítse elı.
Ficzere János képviselı egyetértett Penyaskó László képviselı javaslatával, de megjegyzi,
hogy az a probléma, ha már két képviselı hiányzik és esetleg másnak is közbe jön valami,
nem lesz határozatképes a testület, amire már volt is példa.
Vincze Imréné polgármester szavazásra tett fel a 2010. évi Munkatervet az elıterjesztés
szerinti tartalommal.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a tervezetben szereplı munkatervet és a
következı határozatot hozták:
3/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet 17.§-ára hivatkozva a 2010. évre szóló
Munkatervet az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: értelem szerint

Vincze Imréné polgármester szavazásra tett fel azt, hogy megbízza a testület a jegyzıt, hogy
a képviselıi tiszteletdíjról szóló rendelet módosítását dolgozza ki a következı ülésre
Penyaskó László képviselı javaslata szerint.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a javaslatot és a következı határozatot
hozták:
4/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy a
következı testületi ülésre készítse el a képviselıi tiszteletdíjakról szóló rendelet
módosításának tervezetét Penyaskó László képviselı javaslata szerinti tartalommal.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: értelem szerint
4. napirendi pont
Az Ügyrendi-Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenırzı
Bizottság 2010. évi munkatervének elfogadása

Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került, átadja a szót a
bizottság elnökének.
Penyaskó István elnök elmondta, hogy a Bizottság hatásköreit az ülésen gyakorolja. A
Bizottság szükség szerint, az SZMSZ-ben heghatározott számú ülést tart, az ülések számát
munkatervben kell meghatározni, de természetesen ha a helyzet úgy kívánja több bizottsági
ülés is megtartható.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a Bizottság munkatervét és a következı
határozatot hozták:
5/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
ÜgyrendiÖsszeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság
2010. évi munkatervét az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: bizottság elnöke

5. napirendi pont
A köztisztviselık munkateljesítményének alapját képezı kiemelt célok meghatározása

Vincze Imréné polgármester megkérdezi Vígh Lászlóné jegyzıt, hogy kívánja-e az
elıterjesztést kiegészíteni.

Vígh Lászlóné jegyzı nem kívánt kiegészítést tenni.
A képviselık részérıl kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a
határozati javaslatot.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozták:

6/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII.tv. 34.§ /3/ bekezdése alapján a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények
alapját képezı kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
Hangsúlyos cél a szervezeti és mőködési feltételek hosszú távú kiegyensúlyozottságának
biztosítása.
Az elıterjesztésben megfogalmazott célok az alábbi dokumentumokon alapulnak:
 Szervezeti és Mőködési Szabályzat
 2010. évi Munkaterv
 Az önkormányzat fejlesztési , költségvetési terve, gazdasági programja.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok:
- Az éves költségvetési és fejlesztési tervben meghatározott feladatok és elvek takarékos, jó
minıségben és határidıben való koordinált megvalósítása.
- A költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának megváltozott szabályozási
környezetének megismerése, gyakorlati alkalmazása
A Képviselı-testület mőködéséhez kapcsolódó feladatok:
- A testületi és bizottsági ülésekre az elıterjesztések idıben, tartalmilag döntésre alkalmas
módon történı kidolgozása.
Hatósági tevékenység, hivatalszervezés:
- A hatósági munka több nagy területén történt jelentıs jogszabály változásokból eredı
ismeretek elsajátítása, gyakorlati alkalmazása
Egyéb aktuális kiemelt feladatok:
- Az Országgyőlési képviselık országos választásának és a polgármesterek és helyi
önkormányzati képviselık választásának jogszabályoknak megfelelı elıkészítése és
lebonyolítása.
- Az aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatási tervének végrehajtása során a
foglakoztatás személyi anyagának és a szükséges nyilvántartásoknak, adminisztratív
feladatoknak az elvégzése.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt és a polgármestert, hogy a köztisztviselık
teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg.
Felelıs: jegyzı és rajta keresztül a hivatali apparátus
Határidı: folyamatosan

6. napirendi pont
Egyebek
Vincze Imréné polgármester tájékoztatást adott az alábbiakról:
- a településır pályázat sikeresen zárult. E munkakörben Polyák József. 8 órában
közcélúként dolgozik, és a település napközbeni felügyeletet látja el. Mellette még egy
közcélú fı került foglalkoztatásra 8 órában Králik Róbert személyében. A pályázatra
kapott pénzeszközzel utólagosan negyedévente kell elszámolást benyújtani.
-

a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványtól szelektív hulladékgyőjtıkre 80 eFt
pályázati pénzt kapott az önkormányzat. Erre vonatkozóan javaslatot vár, hogy hová
legyenek elhelyezve a hulladékgyőjtı edények. Az ürítéssel kapcsolatosan a Pevik
Kft-vel felvette kapcsolatot. 2010. június 30-ig kell elszámolni a felhasználással.

-

Az egészségügyi szolgáltatás keretében ÉMOP pályázaton belül az orvosi rendelık
felújítására van lehetıség. A tervezı a jövı héten felméri a rendelık állapotát. Ezen
kívül még a tetı állapotát kell megvizsgálni. A támogatás mértéke 95%-os. Az
akadálymentesítés az elıírások miatt elég bonyolult és költséges dolog. Megkereste
Terpes, Bükkszék Polgármesteri Hivatalát, mivel elvi támogató nyilatkozatra van
szükség ehhez a pályázathoz az azonos orvosi körzet miatt. A háziorvossal szükséges
még egyeztetni arról, hogy milyen felszerelések és bútorok beszerzését tartja
fontosnak. A pályázatíróval a kapcsolattartás folyamatos.

-

A szociális hulladékszállítási matricákkal kapcsolatosan 8 szociálisan rászorult
személyre vár javaslatot, hogy kinek adja oda ezeket a matricákat a testület.

-

A 90 éven felüliek köszöntése 1 fınél Horváth Jánosné ószajlai lakosnál válik
esedékessé. Javasolja, hogy 2010. február 12-én pénteken a testület köszöntse fel.

-

2010. február 13-án iskolai jótékonysági bál lesz Sirokban. A belépıdíj 4.000.- Ft,
támogatói jegyet 1.000.- Ft, 2.000.- Ft és 4.000.- Ft-os áron lehet vásárolni. Aki
szeretne részt venni a bálon kéri, hogy jelezzen részére legkésıbb pénteki napig. A
támogató jegyeket Vahalcsikné Varga Edit képviselınél vásárolják meg.

-

A továbbiakban elmondta, hogy Dr. Katona Miklós háziorvos nyugdíjba vonulása
miatti köszöntését 2010. február 15-én a testületi ülés után kívánja megtartani. Úgy
gondolja, hogy az önkormányzat nevében egy kis ajándékot vesznek, amit az ülést
követıen
átadnak
neki.

-

A közfoglalkoztatási terv keretében egy fıt házi segítségnyújtásra szeretne alkalmazni.
Suha Zsoltné és Puporkáné Csikós Mária váltva látnák el ezt a feladatot
II - XII. hóig. A munkakörben történı foglalkoztatásukra az Aranykapu Kistérségi
Humán Szolgáltató Központtal kötött Megállapodás alapján kerülhet sor, mivel e
tevékenységre a Központ rendelkezik mőködési engedéllyel. Kéri a testület
felhatalmazását a Megállapodás megkötésére.

A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal a következı határozatot hozták:
7/2010. (II.01.) Önkormányzati határozat
Szajla Község Önkormányzatának Képviselı-testülete meghatalmazza Vincze Imréné
polgármestert, hogy az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központtal
(Pétervására) megállapodást kössön a házi segítség nyújtás feladat közcélú
foglalkoztatás keretében történı ellátására 2010. 02.01-2010. 12.31-ig. A közcélú
foglalkoztatás teljes költségének megtérítését az önkormányzat vállalja.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: értelem szerint
Vincze Imréné polgármester a továbbiakról adott tájékoztatást:
- A Sportegyesület jelezte, hogy számukra gondot jelent, hogy a befizetések határideje
január-február hónapra esik, az önkormányzat a pályázatokat pedig márciusban bírálja
el. Javasolni azt tudta az egyesület elnökének, hogy valahogy a könyvelésen belül
biztosítsa a befizetést. Szabálytalanságot az önkormányzat nem csinálhat. Az
egyesület elılegezze meg ezt az összeget. Az önkormányzat nem tud elıleget fizetni.
-

Bejelenti, hogy szemmőtétje miatt február 22-24-ig szabadságon lesz.

A testület ezzel egyetértett.
Ficzere János képviselı felvetette, hogy az orvosi rendelı telefonszámát jelezni kell a
telefontársaság felé, mivel a telefonkönyvben nem szerepel, sokan nem is tudják. Ez a
Táncsics úti rendelıre vonatkozik.
Felvetette továbbá, hogy az óvodában az udvarra történı bejárást meg kell oldani, mivel az
épület bıvítés miatt nem lehet megközelíteni a jelenlegi kapun keresztül.
Az Alkotmány úti orvosi rendelı kerítésének kiépítésével kapcsolatban érdeklıdik lesz-e
valami.
Vincze Imréné polgármester a telefonszámot jelezni fogja a telefonkönyv kiadó feé és a
megrendelt cégtáblán is feltüntetik ezt.
Az Alkotmány úti orvosi rendelı kerítését bevonják az ÉMOP-os pályázatba. E mellett még
egy füvesített parkoló és elıtetı kiépítését tervezi beépíteni a pályázatba.
Az óvoda kaput meg kell oldani és ami még fontos lenne az udvaron lévı játszóeszközök
átalakítása a felülvizsgálat alapján. A pályázati kiírás sajnos most sem engedi meg az óvodai
udvari játszóeszközökre a pályázat benyújtását.
Penyaskó László képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a településır személyét jónak
tartja. Elégedetten látta az eddigi tevékenységét.

Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott közmunkások nagyon
becsületesen, lelkiismeretesen dolgoznak, dicséretet érdemelnek.
Penyaskó István képviselı a hóeltakarítással kapcsolatban kérte, hogy a közcélúaknak
szóljanak, hogy csak a közterületeken takarítsanak, magán házak elıtt ne, mert ebbıl több
probléma adódott a lakosok részérıl.
Oravecz Flóriánné képviselı elmondta, hogy mindenkinek van hozzátartozója, aki segít
ebben a munkában, és mindenkinek a saját portája elıtt el kell takarítani a havat. İt is kérdıre
vonta egy-két lakos a hó miatt, és pont azok akik nem fogtak hólapátot.
Vincze Imréné polgármester tájékoztatott arról, hogy már több alkalommal jelzett a Közút
felé, hogy a hó eltakarítás probléma nélkül menjen, mivel nem jöttek ki Szajlára a hótúró
autók. A faluban egy vállalkozónak is szólt, hogy segítsen be a munkába. A Közúttal nagyon
nehéz eredményt elérni, de ma végre az Ó-Szajlába vezetı utat is letúrták.
Ficzere János képviselı megjegyezte, hogy a faluban rendezettek, járhatóak a közutak és
mellékutak. Az önkormányzati utak járhatósága jobb, mint a közutaké.

Más kérdés, hozzászólás nem volt a 7. napirendi pont elıtt a Polgármester Asszony zárt ülést
rendelt el.
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