JEGYZŐKÖNYV
DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudari Közös Önkormányzati Hivatal képviselő-testületeinek 2013. január 29. napján tartott
együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Kernuszné Janás Rita
Szőcsné Dr. Nagy Ilona

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Istenes József
Murai László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Dr. Ladányi Zsigmond
Tóth Zoltánné

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető

Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszöntöm az együttes ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy Dudar képviselőtestülete 4 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testülete 5 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi pontokat a meghívó szerint javaslom elfogadni. Van valakinek más napirendi
pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti napirendi pontokkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
elfogadta a napirendi pontokat.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a
napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1. Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó díjrendelet tervezetének megtárgyalása
2. Az önkormányzat illetménykiegészítésre vonatkozó rendelettervezetének megtárgyalása, jóváhagyása
3. 2013. évre vonatkozó Cafetéria juttatások megtárgyalása, elfogadása.
4. Vegyes ügyek

2

1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó díjrendelet tervezetének megtárgyalása
Tóth Edina Kitti polgármester:
Az első napirendi pontunkkal - a térítési díjak kialakításával - kapcsolatos tervezet mindenkinek rendelkezésére áll. Kiegészítésként hozzáteszem, hogy alapvető cél volt a térítési díjak
minél alacsonyabb szinten történő tartása, illetve azok csökkentése. Ezt most elősegítette,
hogy a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott 2 fő is részt vesz az étkeztetés munkájában, melynek költsége Dudar község önkormányzatát terheli A későbbiekben tervezetként
szerepel a konyha épületének is a bevonása az energetikai projektbe, így 2014. évtől már a
fenntartási költsége is kevesebb lehet az épületnek. Az étlapot minden héten közöljük a széles
lakossággal, a honlapunkon is bárki megtekintheti. Itt kérem Nagyesztergár község képviselőit is, hogy ők is tegyék elérhetővé a lakosságnak esetleg hirdetőtáblákon az étlapot. Egyébként
a környező településeket is jó lenne bevonni ebbe a szolgáltatásba, de ezzel kapcsolatban
azért vannak kételyeim. Novemberben egy felmérést is végeztünk a konyhai szolgáltatásról.
Szívesen vettünk minden visszajelzést, a pozitív megnyilvánulások voltak többségben. Ezúton
is köszönöm mindenkinek a szíves együttműködést. Kérdezem jegyző urat, kívánja e kiegészíteni az elhangzottakat?
Szafner József jegyző:
A térítési díjakat maga az élelmiszer nyersanyag ára, valamint az elkészítéséhez szükséges
úgynevezett rezsiköltségek határozzák meg. A gyermekétkeztetésnél a térítési díjat ugye kizárólag a nyersanyag költsége jelenti, míg a felnőtt étkeztetésnél hozzájön ez a bizonyos rezsiköltség. Természetesen ehhez még a 27% Áfa is tartozik. Célkitűzés volt, hogy nyersanyag
árak ne kövessék az inflációt, tehát a térítési díj ne legyen magasabb. Megállapítható, hogy a
nyersanyag költségekben nincs emelkedés, a rezsi költségekben pedig csökkenés tapasztalható. Összegezve a gyermek térítési díj nem nőtt. A felnőtt és szociális étkezők vonatkozásában
pedig csökkent. Ez a díjrendszere év végéig mindenképpen biztosítható, de a jövőre nézve is
ezt a tendenciát szeretnénk követni.
Istenes József képviselő:Valóban jók a visszajelzések, de kérdezem mi a helyzet azzal a nagy
értékű konyhai géppel, amit gépkönyv híján nem tudnak használni.
Tóth Edina Kitti polgármester:
2008-ban történt ennek a beszerzése. Valóban csak párolni tudnak jelenleg ebben. Nagyon
szomorú vagyok, hogy egy ilyen értékes gépnek nem tudjuk a hasznát venni. Sajnos egy roszszul megvalósult beruházás volt. Sokkal változatosabb ételeket is lehetne előállítani, ha ismerhetnénk a pontos használati lehetőségeit, és az igazi értékeit ennek a gépnek. Nem fellelhető sajnos jól értelmezhető használati gépkönyv a szerkezethez.
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Aki egyetért a térítési rendelet tartalmával,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a rendeletet.
Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2013. (I.30.) számú önkormányzati rendelete a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési tagintézményében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az Önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési
díjakról. (A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
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Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Amennyiben Nagyesztergár képviselői részéről sincs további kérdés, kérem kézfeltartással
szavazzon aki elfogadja a rendeletet. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a rendeletet.
Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013. (I.30.) számú önkormányzati rendelete a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési tagintézményében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az Önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési
térítési díjakról. (A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
2. napirendi pont:
Az önkormányzat illetménykiegészítésre vonatkozó rendelettervezetének megtárgyalása, jóváhagyása
Tóth Edina Kitti polgármester:
A második napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést mindenkinek a rendelkezésére
bocsátottuk. Átadom a szót a téma előterjesztőjének, a jegyző úrnak.
Szafner József jegyző:
Tudni kell, hogy a köztisztviselői törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, a tárgyévre, hogy helyi rendelet formájában illetménykiegészítést nyújtson a dolgozóink. Ide tartozik
még, hogy általában élnek is ezzel a lehetőséggel, hiszen a köztisztviselői illetményalap 6 éve
nem változott és kizárólag az esetleges besorolás változása miatt emelkedhetett a dolgozók
illetménye. Korábban is volt ilyen rendeletünk, de ez év januárja óta, amikor is a körjegyzőség megszűnt és az önkormányzati hivatal váltotta azt fel, egyrészt új kinevezésekre volt
szükség, de a korábbi rendelet is hatályát vesztette. A kiegészítés általánosan 20% kiegészítést
jelentene. A költséggazdálkodás során az vezetett bennünket, hogy az állam által nyújtott finanszírozáshoz többletet ne kelljen hozzátennie az önkormányzatnak. Ennek sajnos az országban egy hivatal sem tud eleget tenni, hiszen az ország költségvetésének elfogadása során
a zárószavazás előtt módosították a korábbi, előnyösebb hivatali finanszírozási rendszert. A
korábbi rendszerben 2012. 12. 31. napjáig) 6.6 millió forintot kapott a hivatal finanszírozásként. Dudar ehhez több mint 19 mFt-ot, Nagyesztergár több mint 13 mFt-ot tett hozzá. Jelenlegi helyzetben a hozzájárulás mértéke úgy alakul, hogy ezeket az összegeket az állam megfinanszírozza, és még egy-egy millió forinttal is többet ad hozzá.
Szemléletes adat dolgozóink illetménye mértékével kapcsolatban, hogy a vezetői pótlék nélküli foglalkoztatott tisztviselők átlagbére 137.410,-Ft, a minimálbér pedig 114 ezer forint.
Hozzáteszem 32 év az átlag közfoglalkoztatási jogviszony tartama. Mi minden dolgozót meg
tudtunk tartani, pedig ebben az évben is 3 tisztviselőnknek van betervezve jubileumi jutalom,
ráadásul egy kollégának Nagyesztergáron (Simon Józsefné) 3 hónapig a bérével nekünk kell
számolni. Kérem a fenntartókat, az elmondottak miatt adjanak zöld utat ennek a lehetőségnek.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Aki egyetért a bérkiegészítésről szóló rendelet tartalmával, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta a rendeletet.
Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (I.30.) számú önkormányzati rendelete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről. (A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)
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Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Amennyiben Nagyesztergár képviselői részéről sincs további kérdés, kérem kézfeltartással
szavazzon aki elfogadja a rendeletet. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a rendeletet.
Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2013. (I.30.) számú önkormányzati rendelete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről (A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)
3. napirendi pont:
2013. évre vonatkozó Cafetéria juttatások megtárgyalása, elfogadása
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Kinek van kérdése, hozzászólása a
napirendhez .
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A tavalyi évhez képest nincs emelkedés, a tavalyi összeget tartalmazza, és egy olyan juttatást
szabályoz, amelyet kötelező módon kell a köztisztviselőknek juttatni.
Szafner József körjegyző:
A választható juttatások természetesen a kedvező adózásúak köréből történtek kiválasztásra,
így ezek ma legelőnyösebbek a dolgozóink részére.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Van-e még a cafeteria juttatásokkal kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, aki elfogadja, az előterjesztés szerinti javaslatot, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozati
javaslatot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2013. (I.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község önkormányzati képviselő-testülete egyetért a Cafeteria - béren kívüli juttatási rendszer - 2013. évi költségvetési évben történő alkalmazásával,
amely mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
• köztisztviselők vonatkozásában a személyenkénti keretösszeg 200.000,-Ft,
amely összeg bruttó tartalmú
• közalkalmazottak vonatkozásában a személyenkénti keretösszeg 144.000,Ft, amely összeg bruttó tartalmú
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak vonatkozásában, utasítja jegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozásában a részletes szabályokat a „Cafeteria szabályzat” keretében állapítsa meg

Felelős: Tóth Edina Kitti - polgármester
Szafner József - jegyző
Határidő: 2013. 02. 15. és folyamatos
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Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Kérem a Nagyesztergári testületet is, hogy döntsön! Nagyesztergár község képviselő-testülete
5 igen szavazattal, egyhangúan szintén elfogadta a határozatot.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2013. (I.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község önkormányzati képviselő-testülete egyetért a Cafeteria béren kívüli juttatási rendszer - 2013. évi költségvetési évben történő alkalmazásával, amely mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
• köztisztviselők vonatkozásában a személyenkénti keretösszeg 200.000,-Ft,
amely amely összeg bruttó tartalmú
• közalkalmazottak vonatkozásában a személyenkénti keretösszeg 144.000,Ft, amely amely összeg bruttó tartalmú
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak vonatkozásában, utasítja jegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozásában a részletes szabályokat a „Cafeteria szabályzat” keretében állapítsa meg

Felelős: Szelthofferné Németh Ilona - polgármester
Szafner József - jegyző
Határidő: 2013. 02. 15. és folyamatos

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást. Vegyes ügyek között van-e valakinek még kérdése, észrevétele,
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az együttes ülést 17.30 órakor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Szafner József
jegyző
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