Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
624-3/2012. iktatószám
3. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. február 8-án (szerdán) délután 13,00 órakor megtartott
rendkívüli együttes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Biró Endre képviselő
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András, Galambos István, Oszlánczi Ignácz, Willand Péter képviselők
Távol maradt: Sárkány Sándor képviselő
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester,
Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Lakosok részéről nincs jelenlévő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz
Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, valamint a pénzügyi munkatársat Balázs
Ferencnét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
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1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester

Körjegyzősége

2./ Döntés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények
meghatározásáról
Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző

alapját

2012.

képező

évi

célok

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.

tagjait,

kézfelemeléssel

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi
pont:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
és elfogadása. Az anyagot a képviselők írásban megkapták. A jelenlévő pénzügyi munkatárs a
felmerülő kérdésekre fog tudni válaszolni.
Megkérdezte a képviselőket kinek kérdése, hozzászólása?
Kláricz Jánosné polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzatának nagyon sok most az
az összeg, amit a körjegyzőségnek fizetnie kell, de ezt már a koncepció tárgyaláskor is
említette, hogy ez a gyesen lévő és távozó kolleganő szabadságának kifizetése miatt van.
Mégis az a meglátása, hogy az önkormányzat forráshiánya el fog tűnni, ha az állam
célkitűzései megvalósulnak, és nem az önkormányzat fogja fenntartani az iskolát. Ezt az évet
kell még végig dolgozniuk, és megtenni mindent annak érdekében, hogy ami tartozás van,
2012. év végére kiegyenlítésre kerüljön.
Kertészsziget Község Önkormányzata igyekszik a körjegyzőség és az iskola felé is a
támogatásait időben átutalni Bucsa Község Önkormányzatának.
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Megköszönte a pénzügyesek munkáját, az előterjesztés is megfelel a jogszabályoknak, a
körjegyző asszony is igyekszik, hogy minden rendben legyen, és jó munkát kíván az idei évre.
Kovács Mária polgármester: Köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy Ecsegfalva tekintetében a
tavalyi évről 1.584.000 Ft tartozás volt, melyet február hónapban rendezett az önkormányzat,
így már tavalyi évre nincs tartozásuk. Az idei évben viszont 2,5 millió forinttal
megemelkedett a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz, mert egy gyes-en lévő kolleganő
munkába fog állni. Bár eddig is nehézkesen tudta az önkormányzat átutalni a támogatást, de
ezután még nehezebb lesz a növekedéssel, de igyekezni fognak időben teljesíteni, a fedezetet
a költségvetésükben biztosították.
Elmondta, hogy az új körjegyzővel kezd kialakulni a megfelelő munkarend, a közjegyző
megfelelően kezeli a köztisztviselőket, a munkatempó is javult, és ezt a körjegyzőnek
köszönhetik. A költségvetéssel kapcsolatosan más megjegyezni valója nincs, takarékos
gazdálkodást kell folytatni, de a körjegyzőség lényege is ez.
A köztisztviselők mindig időben kapnak fizetést, ami nagyon fontos.
Kláricz János polgármester: A körjegyzőség részletező táblázatai képet adnak arról, hogy a
köztisztviselők illetményével kapcsolatosan elindulna egy folyamat. A körjegyző, mint a
köztisztviselők munkáltatója a minősítések elvégzését követően (egyeztetve a
polgármesterekkel) a bérkeret 5 %-ig 2012 évben már bérbeni eltérítést vagy valamilyen
szintű kompenzációt tudna eszközölni. Arról már a médiából is értesülhettek, hogy változott a
bérminimum összege, és mindenképpen kompenzálni fogják a nettó béreket. A gyakorlatban
4 főt érintett a kompenzáció Bucsán, a bérminimumra való eltérítés, és a kompenzációk
lehívása pedig szinte a 100 %-át érintette az állománynak. Vannak olyan dolgozók, akik 1520 éve köztisztviselők, és az eddigi bértábla szerint voltak ugyan előrelépések, de a
bérminimum változásával a középfokú végzettségű, nagy tapasztalattal rendelkező
munkatársak ugyanannyi fizetést kapnak, (akár két gyerek mellett is) mint akit most
alkalmaznának az önkormányzatnál. Ez volt az elsődleges célja annak, hogy egy keretet
biztosítsanak, és a minősítések elvégzése után a dolgozóknak a körjegyző megítélése alapján
tudjanak eltérítést, kiegészítést adni. Más lehetőség nincs arra, hogy a bérezéshez
hozzányúljanak. 2013. év után fog változni ez a helyzet, nagy valószínűséggel meg fog
változni a kettősség, és meg fog szűnni a közalkalmazotti és köztisztviselői tábla. Több mint
7 éve nem volt változás a bérek területén ebben a szektorban. Az önkormányzat berkein belül
meghirdettek most egy állást a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatással, és a 108.000
Ft-os sofőr állásért nem tolonganak. Egy helyben történő munkavégzésről van szó, talán ez
más megítélést érdemel.
Az előző évhez képest a változást, ez a két tétel (a gyes-ről való visszatérés, és az 5 %-os
bérkeret) támasztja alá. Most elindult egy kezdeményezés, és a február 9-i társulási ülésen
erről már szó lesz, mert az önkormányzat a saját dolgozói részére még tud is bizonyos
vállalásokat tenni a saját bevételei terhére, de a társulásban működtetett szociális intézmények
dolgozóinál a bérminimumra való kiegészítés 17 millió forint kiadást jelent. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy először bért kellett emelni, a nettó bér akkor már nem csökkent, a
kompenzációt nem tudták érvényesítni, a béremelésre viszont nem kaptak állami forrást.
Nagyon sok intézmény gondban van, később tudnak erről majd tájékoztatást adni, hogy
milyen irányba alakul ez. Annyira kifeszített az önkormányzat költségvetése, „örökölt”
problémák miatt, hogy minden pénzeszközt meg kell nézni, hogy bármilyen vállalást is
tudjanak tenni, egy-két százezres összegen felül. Összességében megköszönte mindenkinek a
helytállást, ebben a rohamtempóban, mert szinte napról napra jött valami változás, ami miatt
újra kellett dolgozni a költségvetést.
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Még mindig van olyan jogszabályon belüli ütközés, ami később kerül tisztázásra, ahol nem
tudnak csak tapasztalatokra támaszkodni. A három települést 77.121 eFt-ban terheli a
költségvetés. Létszámnövelés nem volt előirányozva, azon kívül, hogy a gyes-ről
visszajövőnek biztosítani kell a helyet, már arra is készülve, hogy 2013. évre várhatóan
változások lesznek, valamilyen szinten biztosan át kell szervezni a hivatali struktúrát. Nem
gondolja, hogy indokolt lenne, hogy létszámot bővítsenek, és később kénytelenek legyenek
létszámleépítést eszközölni. Ezzel a létszámmal kell végezni a munkát. Egyetért azzal
azonban, hogy a kormányzati törekvések kalodában szeretnék tartani az önkormányzatokat,
hiszen lehetett tapasztalni, hogy az elmúlt években előfordult, hogy sajnos túlvállalták
magukat, de az önkormányzat a saját bevételei 50 %/-a felett nem vállalhat kötelezettséget
fejlesztési területeken, hitelt nem vehet fel. A KEOP pályázat, a szennyvízberuházás pályázat
ez alól kivétel, de például olyan jellegű beruházást nem végezhet, aminek nem kimutathatóm
a fenntarthatósága.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Elmondta, hogy a három település közül talán Bucsa az a település, amely a legnehezebb
helyzetben van, azonban fel vannak készülve arra, hogy elsődleges a bérek kifizetése, és ezen
a területen a későbbiekben sem lesznek problémák.
Kérte a képviselőket, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2012.(02.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2012. évi költségvetése elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt
részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2012.(02.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2012. évi költségvetése elfogadása
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt
részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2012. (02.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2012. évi költségvetése elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetését az e
jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ Döntés a köztisztviselői
meghatározásáról

teljesítmény-követelmények

alapját

képező

célok

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést a
köztisztviselők teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározásáról. Ahhoz,
hogy a köztisztviselők minősítését, illetve a teljesítmény értékelését a 2012-es évben el
lehessen végezni, meg kell határozni a célokat, aminek köztisztviselőknek is meg kell felelni.
Az előterjesztésben részletesen utalt a jogszabályi háttérre. A meghatározott célok
tekintetében úgy gondolja, hogy az egyes szakterületeket, illetve társadalmi viszonyokat,
jogszabályi változásokat figyelembe véve készítette el a követelmények alapját meghatározó
célokat, részletesen, mind három településre érvényesíthető célok vannak megnevezve.
Amennyiben a képviselőknek további gondolatai vannak, azokat várja, és bele lehet építeni a
célok közé.
Kovács Mária polgármester: Nagyon jónak találja Ecsegfalva tekintetében is a minősítést, és a
teljesítmény értékelést. Ecsegfalva településen előfordult, hogy az odaérkező ügyfelek nem
mint egy szolgáltatásként kezelték az önkormányzatot, hanem ellaposodott az ügyintézés.
Reméli, hogy ha a köztisztviselők ezt a döntést megismerik, ezután még jobban fogják tudni
követni az elvárásokat, erre szükség van.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Ha a testületek meghatározzák a célokat, a jegyző az egyéni
teljesítmény követelményeket külön-külön határozza meg a köztisztviselőknek, és akkor már
szakterületenként és egyénenként lesz meghatározva, hogy mi az elvárás. Tehát egyértelmű
lesz, hogy mit kell teljesíteni, ahhoz hogy adott esetben olyan értékelést kapjanak, ami
számukra is megfelelő és kielégítő lesz.
Kláricz Jánosné polgármester: Ezt a minősítést eddig is kellett volna csinálni, nem mostani
dolog ez, bár az előző jegyző ezt nem végezte el. Kertészsziget községben – míg nem volt a
község a körjegyzőség tagja – volt is ilyen, és nagyon helyes, hogy ezután lesz ilyen, törvényi
kötelezettség is.
Csányi András képviselő: A köztisztviselők továbbképzését javasolta, mert problémaként
szokott előfordulni, hogy szakmai féltésből, ha az egyik köztisztviselő elmegy szabadságra a
másik köztisztviselő nem ért hozzá, leáll a szolgáltatás, okozhat ez is problémát. Erről már
volt szó, de valószínű forráshiány miatt nem történt továbbképzés.
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Dr. Nagy Éva körjegyző: Kis települések sajátossága ez, hogy szakterületenként egy fő van
jelen, és nem elvárható, hogy minden területen helyt tudjanak állni. De azt próbálja erősíteni,
hogy az ügyfelet hátrány nem érheti, ha valaki szabadságon van. Ha a kérelmét be kívánja
adni az ügyfél, azt megteheti, és azt a kolleganők legalább elvegyék, beiktassák, hiszen az
ügyintézési határidőre is figyelni kell.
A köztisztviselők egy hétnél hosszabb szabadságra nem is igazán szoktak elmenni. Úgy
gondolja, hogy rugalmasan működik ez, és későbbiekben is hangsúlyt fognak erre fektetni,
hogy ezek ne jelentsenek problémát a jövőben sem.
Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy Ecsegfalván egy köztisztviselő
anyakönyvvezetői képesítést szerzett, ezzel megoldódott már egy probléma, és két fő látja el
ezt a feladatot. Sajnos előfordult, hogy haláleset, vagy más esemény miatt a köztisztviselő a
szabadságát megszakítva végezte el a munkát.
Kláricz János polgármester: A körjegyzőnek arra is vannak jogosítványai, hogy adott területre
a másik településről jelöljön ki ügyintézőt arra az időre, amíg a másik kolleganő szabadságon
tartózkodik. Az ügyfelet nem érheti kár, a köztisztviselőkben tudatosítani kell, hogy az
önkormányzatot, mint szolgáltatót kell tekintetni. Komoly szemléletváltásnak kellett
megtörténnie. Az ügyfél az első, és minden más utána következik. Nem hiszi azonban, hogy
bármelyik településen ez gondot jelentene. Nem is tapasztal ilyen problémát. Kis településen
élnek, mindenki ismer mindenkit. A köztisztviselők nagyon humánusak egymással is, és az
ügyfelekkel is. Odafigyelnek helyettesítéskor is, hogy a szabadságuk alatt ne legyen sok
munka. A mostani minősítési rendszer alkalmas lesz arra, hogy azokat ösztönözzék, akik egyegy minősítést követően a tájékoztatás után el lehessen mondani, hogy miért olyan a
minősítés, és miért annyi a honorárium.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Sok esetben sajnos elmondható, hogy a köztisztviselők úgy érzik,
hogy megtesznek ők mindent, de a bérük nem változik pozitív irányba, negatív irányba sajnos
annál inkább, hiába van kompenzáció. Ha csak a cafetéria juttatásokat nézzük, egy
csökkenésről beszélhetünk az esetükben. Motiváltabbá válhatnak, mert az elvégzett munka el
lesz ismerve, és ezért ha még kapnak is valamit az már valóban plusz.
Kláricz János polgármester: Nem nagy összegekről beszélnek, hiszen a bérkeret 5 %-át
határozták meg erre a célra.
Faluházi Sándor alpolgármester: A polgármester beszámolási kötelezettséggel tartozik arról,
hogy a körjegyzőnek milyen egyéni teljesítmény követelménye lesz. Nyilván nem várná el
azt, hogy a körjegyző beszámoljon az összes alkalmazott teljesítmény követelményévek
kapcsolatban, de hozzá lehet-e férni, meg lesz-e a lehetőség, ha kíváncsiak, hogy kinek mi
lesz a teljesítménykövetelménye?
Dr. Nagy Éva körjegyző: Egyénileg, személyre szabottan nem, de összességében fog
tájékoztatást adni, és be is fog számolni arról, hogy milyen minősítéseket kaptak a
köztisztviselők.
Kláricz János polgármester: Elsődlegesen a mindennapi munka vizsgálatát kell, hogy jelentse.
A vezetők bérén kívül ez nem nyilvános adat.
Kláricz Jánosné polgármester: A képviselő-testületnek a teljesítménykövetelményeket kell
elfogadnia.
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Kláricz János polgármester: Az eredményekről a képviselő-testület pénzügyi beszámolót fog
kapni. Az alapilletmény 5 %-ban határozták meg a keretösszeget, de nem nagy pénzről van
szó.
Harmati Gyula képviselő: Egyetért, kell egy ilyen teljesítményértékelés, a dolgozónak is jó,
ha van egy kontrollja, ha van egy visszaigazolása, és az jobb teljesítményre sarkallja. Nem
tudják még azonban, hogy milyen feladatokat vonnak el a járásokhoz. Előállhat azonban egy
olyan helyzet, hogy a legjobb minősítést kapott dolgozó munkájára nem lesz szükség. Az egy
borzasztó helyzet.
Kláricz János polgármester: Ez előállhat, de van erre még egy évük arra, hogy majd az
elvégzett munka alapján tudnak erről dönteni. A dolgozó elvégzett munkáját ez alapján akkor
is tudják honorálni.
Kláricz Jánosné polgármester: Úgy is dönthetnek, hogy hiába szűnt meg a legjobb minősítést
kapott dolgozó munkája, nem neki kell megszűntetni a munkaviszonyát.
A legjobb dolgozók maradjanak, majd akkor kell ezt átgondolni, és átszervezni, ha eljön az
ideje. Kertészszigeten a dolgozók szinte minden területen tudják egymást helyettesíteni.
Kláricz János polgármester: Az elmúlt másfél év is azzal telt, hogy próbálták azokat a
kötelezettségeket letenni az asztalra, ami esetleg elmaradás volt, ezt a fajta elmaradást is
rendezni fogják.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadásra
javasolja a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2012. (02.08.) Képviselő-testületi határozat
A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározására
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselői
teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására irányuló javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
1.)
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség
köztisztviselői részére 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az
alábbi szervezeti célokat határozza meg:
1.1.
A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtása során a hatékony, és eredményes, valamint jogszerű működés biztosítása, a
képviselők és bizottsági tagok munkájának segítése.
1.2.
Az önkormányzat költségvetési rendeleteinek szakszerű végrehajtása takarékos
gazdálkodással, az adózási és a számviteli szabályok betartásával.
1.3.
Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás, takarékosság a munkavégzés
során, a lehetőségek kiaknázása a közfoglalkoztatásban.
1.4.
Pályázati lehetőségek kihasználása
1.5.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a hatósági eljárások során fokozott figyelemmel
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kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is.
1.6. A közterületek tisztaságának elősegítése.
1.7. A helyi rendeletek aktualizálása, felülvizsgálata
1.8 A köztisztviselők továbbképzése
1.9. Magyarország Alaptörvényének alkalmazásából eredő feladatok, felkészülés az
önkormányzati törvény, az államháztartási törvény változásainak alkalmazására.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2012. évi egyéni
teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.
3.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bucsa Község
Önkormányzat polgármesterét, hogy a körjegyző 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületeket tájékoztassa.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: azonnal
Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadásra javasolja a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját
képező célok meghatározását.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2012. (02.08.) Képviselő-testületi határozat
A köztisztviselői teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselői
teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására irányuló javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
1.)
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség
köztisztviselői részére 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az
alábbi szervezeti célokat határozza meg:
1.1.
A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtása során a hatékony, és eredményes, valamint jogszerű működés biztosítása, a
képviselők és bizottsági tagok munkájának segítése.
1.2.
Az önkormányzat költségvetési rendeleteinek szakszerű végrehajtása takarékos
gazdálkodással, az adózási és a számviteli szabályok betartásával.
1.3.
Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás, takarékosság a munkavégzés
során, a lehetőségek kiaknázása a közfoglalkoztatásban.
1.4.
Pályázati lehetőségek kihasználása
1.5.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a hatósági eljárások során fokozott figyelemmel
kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is.
1.6. A közterületek tisztaságának elősegítése.
1.7. A helyi rendeletek aktualizálása, felülvizsgálata
1.8 A köztisztviselők továbbképzése
1.9. Magyarország Alaptörvényének alkalmazásából eredő feladatok, felkészülés az
önkormányzati törvény, az államháztartási törvény változásainak alkalmazására.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2012. évi egyéni
teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
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Határidő: azonnal
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadásra javasolja a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározását.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2012. (02.08.) Képviselő-testületi határozat
A köztisztviselői teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására
Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
köztisztviselői teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.)
Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség
köztisztviselői részére 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az
alábbi szervezeti célokat határozza meg:
1.1.
A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtása során a hatékony, és eredményes, valamint jogszerű működés biztosítása, a
képviselők és bizottsági tagok munkájának segítése.
1.2.
Az önkormányzat költségvetési rendeleteinek szakszerű végrehajtása takarékos
gazdálkodással, az adózási és a számviteli szabályok betartásával.
1.3.
Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás, takarékosság a munkavégzés
során, a lehetőségek kiaknázása a közfoglalkoztatásban.
1.4.
Pályázati lehetőségek kihasználása
1.5.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a hatósági eljárások során fokozott figyelemmel
kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is.
1.6. A közterületek tisztaságának elősegítése.
1.7. A helyi rendeletek aktualizálása, felülvizsgálata
1.8 A köztisztviselők továbbképzése
1.9. Magyarország Alaptörvényének alkalmazásából eredő feladatok, felkészülés az
önkormányzati törvény, az államháztartási törvény változásainak alkalmazására.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2012. évi egyéni
teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy Bucsa településnek van egy stúdió
kialakítására vonatkozó projektje folyamatban, amely mindhárom települést érinti.
Hamarosan az eszközök beszerzését, és a foglalkoztatást le fogják bonyolítani. Szeretné
kikérni a képviselők véleményét.
Mindhárom településen a kábeltelevízió hálózat ki van építve. A stúdió működtetésének
elsődleges célja az, hogy a testületi üléseket a későbbiekben élő felvételként, de hamarosan
felvételről, nem vágott anyagként szeretnék leadni. A kulturális eseményekről is felvételt
szeretnének készíteni, és heti egy-egy órás anyagot szeretnének a lakosok számára biztosítani.
A költségvetést ugyan már elfogadták, de kéri, hogy kezdjenek el erről tárgyalásokat, hogy a
testületi ülésenként milyen összegekért tudnának alkalmazottat foglalkoztatni.
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Az önkormányzat úgy képzeli ezt el, hogy vállalkozási tevékenységben folytatná ezt, és az
elkészült felvételeket a szomszédos településen belül elvégzett munkát szolgáltatásként
leszámláznák. A pályázatban két fő 4 órás foglalkoztatását vállalták. Összességében nem nagy
pénzről beszélnek, hiszen egy álláshely finanszírozásáról van szó. Bucsán van megfelelő
helyiség, az utaztatást is meg tudnák oldani ahhoz, hogy a felvételek el tudjanak készülni.
Plusz ennek van egy olyan előnye is, hogy ha vállalkozási tevékenységet számláznak, akkor
az áfát is vissza tudják igényelni, de annak idején úgy készült el a pályázat, hogy áfa
finanszírozással együtt is meg szeretnék valósítani. A lakosok már nagyon igénylik ezt a fajta
szolgáltatást, hogy hiteles képet kapjanak a testületi ülések tartalmáról, és a kulturális
eseményekről. A kialakult eszközparkot pedig még nagyon sok mindenre fel tudnák
használni.
A lehetőség adott, erről nem most kell dönteni, de kérdezi, hogy van-e erre igény?
Kovás Mária polgármester: Javasolja, hogy készüljön egy tervezet, és látná a testület az
anyagi oldalát is, nyilván a lakosok igényelnék a testületi ülések felvételét.
Kláricz Jánosné polgármester: Véleménye szerint az eszközbeszerzés után, kb. május
hónaptól tudnának ebben dönteni, amikor újra együtt lesz a három testület, dolgozzák ki
Bucsán a tervezetet.
Harmati Gyula képviselő: A nyilvánosságnál nagyobb erő nem kell, és egy 2009 évben indult
pályázatról van szó.
Megkérdezte, hogy mindhárom testület kinyilvánította, hogy Szeghalom járásközponthoz
szeretne tartozni. Mit tudnak erről?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy hivatalos információjuk nincs, nem hivatalosan
viszont mindkét verzióra hallottak feltételezést. Annyi hivatalos közlemény volt, hogy nagyon
sok társadalmi érvelés volt, amit figyelembe kell majd venni.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a hármas együttes ülésre vonatkozóan több
napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és az ülést 13,30
perckor bezárta.
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