JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 26án – pénteken – 800 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 5 fő képviselő-testület tag név szerint:
Hegedűs Béla, Pejkó Gábor, Gyurkó Ernő és Kiss Károly képviselő-testületi tagok,
valamint Havelant István polgármester.
Lőrincz János képviselő távolmaradását bejelentette.
Gyurkó Péter képviselő távolmaradását ismételten nem jelentette be.
Havelant István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők közül 4 fő jelen van. Az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal és egyhangú 5 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné.
Havelant István polgármester javasolja, hogy az előre kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
megtárgyalására tett javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta.
Napirendek:
1./ ÖNHIKI-s pályázat ismételt benyújtása
Előadó: Havelant István polgármester
2./ ÁMK Alapító Okirat módosítása
Előadó: Fehér Jánosné jegyző
3./ ÁMK SZMSZ és Házirend jóváhagyása
Előadó: Kovács Beatrix ÁMK vezetője

4./ Egyebek
- Bérmegállapítás és bérkifizetés szabályszerűségének belső ellenőrzése
- Zárt ülés

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét lehetőség
nyílik ÖNHIKI pályázat benyújtására, 2011. szeptember 12-i határidővel. Az előző
pályázaton 57 m Ft támogatásra adtuk be igényünket, melyből 14.317 e Ft-ot kapott az
önkormányzat. Ebből az összegből 5791 e Ft-ot szállítói tartozások kiegyenlítésére, 4580 e Ftot az iskola fenntartására, 4000 e Ft-ot pedig forráshiány csökkentésére fordítottunk. Ez a
támogatás pillanatnyilag életmentő volt az önkormányzat számára, de a további támogatásra
is szükségünk van ahhoz, hogy a bevezetett költségcsökkentő intézkedések mellett a pénzügyi

helyzetünk stabilizálódni tudjon. A pályázati feltételeknek minden szempontból megfelel
önkormányzatunk. Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arra
vonatkozóan, hogy benyújtsuk-e az ÖNHIKI támogatási kérelmet.
Domoszló Községi Önkormányzat
(VIII.26.) önkormányzati határozata

Képviselő-testületének

120/2011.

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖNHIKI
pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést, és egyhangú 5igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
1.

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi

CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet)
támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
2.

Domoszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok

támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy
a

x

feletti.
b)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti,
és a

|_|

.................... székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti
és
Körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint |_|
felmentéssel rendelkezik.

d)

megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel
nem

|_|

releváns.
II.

a)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen

|x_|

jogcímen 23.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
b)

Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem |_|
releváns.

III.

Az

Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét
41.369 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg x
az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

a)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.

|_|

b)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra

x
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kötelezett.
c)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a x
könyvvizsgáló elfogadta.

d)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a |_|
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ ÁMK Alapító Okirat módosítása

Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2011. szeptember 1-jétől
módosul a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-a. A sajátos nevelési igényű
tanulók oktatására járó normatíva igénylésének feltétele, hogy az intézmény alapító
okiratában is átvezessük a módosítást. A módosítás szakfeladat változással nem jár, csupán a
sajátos nevelési igényű oktatás szakfeladat alá besorolt tevékenységek kifejtése módosul,
kikerül a jogszabály szövegéből az „organikus okokra visszavezethető és vissza nem
vezethető” kifejezés. Második módosítási javaslat az iskolaotthonos oktatás ismételt
feltüntetése az alapító okiratban, mert az összevont szülői értekezleten a szülők kérésének
megfelelően ez az oktatási forma megmarad a továbbiakban is.
A kiküldött előterjesztésben a családi napközi két 5 fős csoportban az óvoda épületében, de
önálló működési engedéllyel működik. Szeretnénk, ha az ÁMK intézményi keretéhez
tartozna, így a gondozónők kapnának szakmai segítséget. Ezért ezt a szakfeladatot javaslom
felvenni az ÁMK Alapító Okiratába. Manócska I. és Manócska II. néven, a két csoport az
ÁMK vezetése alá tartoznának.
Elkészült a szakmai programjuk módosítása, ez a módosítás kiterjeszti a korhatárt 1-3 éves
kortól, 7 éves korig. Több óvodás szülő, akik a nyári szünetben dolgoznak és nem tudják
elhelyezni a gyerekeket a takarítási szünetben igénybe venné a családi napközit. A jogszabály
0-14 éves korig éves korig lehetővé teszi a felügyeletet. A következő módosítás, hogy a
Juventus Panoráma Kft az 500.-Ft/fő étkezési térítési díjakból 100 Ft-ot engedményt tett,
ennek átvezetése van még hátra a szakmai programban. Kérem, hogy az alapító okiratot, és a
két családi napközi szakmai programjának módosítását határozatban szíveskedjenek
jóváhagyni.
Hegedűs Béla alpolgármester tájékoztatja a polgármestert, hogy a mai rendkívüli ülésre nem
kapta meg a meghívót és a kiküldött anyagot, nem tudott felkészülni, ezért kérdi, hogy ez a
gyermekfelügyelet a nyári szünetre vonatkozik-e?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a családi napközibe 1 ½ kortól 3 éves korig vettek fel
gyermekeket. Ez nem bölcsőde, családi napközi néven működik, a korosztály hasonló mint a
bölcsődében. Nyáron 2-3 óvodás gyermek szülei igényli a felügyeletet, mert a munkahelyeken
nincs mindenütt nyári leállás, és így nem tudják a gyermekek felügyeletét megoldani.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdi, hogy az ellátást ½ 1-től 3 éves korig az állam
támogatja?
Hogyan működik? Bölcsőde teljes térítési költségére nem kapunk normatívát. Étkezési
adatoknál rögzíteni kell, ha díjat emel? Kérdezi továbbá, hogy ki írta a szakmai programot?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, a családi napköziben az ellátásért a szülők teljes térítési
díjat fizetnek. Az étkezési térítési díj emelését rögzíteni kell azon túl is, hogy az étkezési
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térítési díjról szóló rendeletünkben benne van. Kovács Zoltánné volt vezető óvónő írta a
szakmai programot, az abban foglaltak betartásáért a gondozók szakmai felelősséggel
tartoznak.
Klingler Tamás bizottsági tag elmondja, hogy több bölcsödés korú gyermek szüleivel
beszélt, akik elmondták, hogy sokallják a havi 15 e Ft térítési díjat. Elmondták, hogy pl.
Gyöngyösön 8.000.-Ft-ot fizetnek havonta az ellátásért. Nagy a különbség a két térítési díj
között, mi lehet ennek az oka?
Pejkó Gábor képviselő elmondja, hogy lehetséges, hogy Gyöngyösön több gyermek jár, és
így eloszlik a költség.
Fehér Jánosné jegyző, Klingler Tamás bizottsági tag kérdésére válaszolva elmondja, hogy a
családi napköziben egy gyermek gondozásáért 30 Ft/óra díjat kell fizetni, ha nem viszik a
gyereket az nap, - ez jelenléti íven vezetve van - nem kell arra a napra fizetni.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy ez az összeg kb. 13.000 e Ft, attól függ, hogy
hány napot jár a gyermek egy hónapban az óvodába.
Havelant István polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy kézfelnyújtással
szavazzanak az alapító okirat módosításának elfogadására.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ÁMK alapító okiratainak módosítására vonatkozó előterjesztést és azt
egyhangú 5 igen szavazattal jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Fehér Jánosné jegyző a képviselő-testület elé terjeszti a Manócska I. és Manócska II.
szakmai programban módosítását, és kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az szakmai
program módosítását szíveskedjenek elfogadni.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Manócska I. és Manócska II. szakmai programjának
módosítására vonatkozó előterjesztést és 5 igen
egyhangú szavazattal jóváhagyja az óvoda alapító okiratának módosítását.
3./ ÁMK SZMSZ és Házirend jóváhagyása

Havelant István polgármester kérdezi Kovács Beatrix ÁMK vezetőt, hogy az
előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy az új házirendet két pontban szeretnék
módosítani: egyik az, hogy az iskolában a tanítási idő alatt ügyeletet a tanulók csak az óraközi
szünetekben látnak el, másik módosítás, hogy óraközi szünetekben a tantermekben tanulók
nem tartózkodhatnak.
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Klingler Tamás bizottsági tag helyesnek tartja a módosítást, ezáltal sok kellemetlen dologtól
megkímélhetik magukat mind a nevelők, mind a gyerekek.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy az iskola udvarára a kocsival való bejárásra a
jövőben jobban oda kellene figyelni, ugyanis szinte minden szülő autóval hordja a gyereket az
iskolába, és behajtanak az iskola területére. Ezt meg kellene szüntetni, ezután csak a szállító
autók hajtsanak be az udvarra.
A tantermek bezárást óraközi szünetekben jónak tartja, ezáltal is többet mozognak a gyerekek.
Kiss Károly képviselő is jónak tartja a korlátozást, az iskola folyosóin szekrények vannak, a
gyerekek holmija abban vannak, onnan elvihetik, amire esetleg szükségük van, a tanteremben
úgyis csak a tankönyvek és felszerelések vannak.
Havelant István polgármester támogatja, és jónak látja a házirend módosítását. Kéri a
képviselőket, kézfelnyújtással szavazzanak a módosítás elfogadására.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domoszlói
Általános Művelődési Központ Házirendjét 5 igen szavazattal jóváhagyta.
Havelant István polgármester kérdezi az ÁMK vezetőjét, hogy az SZMSZ módosítása miről
szól, a több intézmény be van-e építve a Szervezeti és Működési Szabályzatba, valamint ezek
megfelelnek-e a törvényi előírásoknak.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy egybe van dolgozva az SZMSZ az óvoda, az
iskola, a könyvtár és a művelődési ház tekintetében. Ez a törvényi előírásoknak megfelelően
van..
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy a személyi kérdések megoldódtak-e az
iskolakezdésre?
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy az iskolában is és az óvodában is rendeződtek
a személyi ügyek. Az iskolában a helyettes Csordásné Bánszki Ágnes tanító, az óvodában
Kohajdáné Szűcs Katalin óvónő lett a helyettes.
Gyurkó Ernő képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az ÁMK-ban az Igazgató Tanács
működik. Az óvodában működik szakszervezet. Az óvodai és iskolai Szülői
Munkaközösséget nem vonták össze, külön-külön az SZMK elnökök képviselik őket.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdésére elmondja, hogy iskolaszéket nem működtetünk, mert
nem kötelező, a Diákönkormányzat viszont működik.
Fehér Jánosné jegyző elmondja a testületnek, hogy egy pár technikai észrevétele van a
Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az első oldalon és a 27. oldalon elég az alap
jogszabály számát megjelölni, a módosítások beépültek az eredeti jogszabályba. A családi
napközinek is be kell kerülni az SZMSZ-be ha egy intézményhez csatlakoznak..
Az ÁMK-ban a helyettest nem intézményegység vezetőként nevezzük meg, ha valójában
igazgatóhelyettesek vannak, mert ez a későbbiekben gondot fog okozni. A könyvtár és
közmúvelődés témakörénél javaslom kiegészíteni a kört a felnőtt olvasókkal. Amennyiben az
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óvoda 6.00 órától van nyitva, azt célszerű összhangba hozni az ÁMK nyitva tartásával, hisz az
óvoda az ÁMK-n belül működik. Még nincs óvónő az óvodában – és ezt a közoktatási
szakértő is megerősítette – nem fogadhat az intézmény gyerekeket. Ezért javaslom, hogy ha
hat órakor már van gyermek az óvodában, ehhez kell igazítani az óvónők munkaidő
beosztását.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a technikai észrevétel a Szervezeti és
Működési Szabályzat a lényegén nem változtat.
Fehér Jánosné jegyző javasolja még a testületnek, hogy mivel a könyvtárban „e
Magyarország pont” működik, lehetőség van a lakosoknak az internet használatára, és ezért
eddig fizetni kellett. Most saját hálózaton működik a szolgáltatás, ezért célszerű lenne
díjmentessé tenni az internet használatát a lakosok részére.
Berki Ernő bizottsági tag érdeklődik, hogy milyen összegű díjat fizetnek a könyvtárban az
Internet használatért.
Kovács Beatrix ÁMK vezető úgy tudja, hogy 8.-Ft/perc az Internet használat díja.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy mivel az e-pont működtetését pályázaton
nyertük, van-e ezzel kapcsolatban kötelezettségünk, meddig kell így működtetni?
Véleménye szerint nem kellene díjmentessé tenni az internet használatát.
Berky Ernő bizottsági tag kérdezi, hogy jelenleg ki van megbízva a könyvtár és művelődési
ház vezetésével.
Szeretne továbbá érdeklődni, hogy van-e tervbe véve a könyvtár fejlesztése, új könyvek
vásárlásával. Elmondja, hogy személyesen tapasztalta, hogy a könyvtárban kölcsönözhető
könyvek már régiek, nem igazán van lehetőség új könyvek olvasására.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy jelenleg a könyvtár és művelődési ház vezetésével
Tőzsérné Zaja Ildikó van megbízva.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a könyvtárban az új könyvek rendelése és a
régiek selejtezése szabályozott kérdés. Az Egri Közművelődési Központ meghatározza, mik
az aktuális könyvek. Év elején a könyvtár több ajánlatot kap, ezekből válogatják össze a
kollégák az új könyveket.
A könyvek rendelése folyamatosan történik, az önkormányzat évente 600 ezer Ft feletti
összeget fizet ki az új könyvek beszerzésére.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy országos viszonylatban is elég jó könyvtári
állománnyal rendelkezünk, mintegy 15.000 kötettel, és többször előfordult már olyan
könyvtárközi kölcsönzés, hogy több nagy könyvtárban nem volt megtalálható az olvasó által
keresett szakmai könyv, a mi könyvtárunk viszont rendelkezett vele.
Havelant István polgármester elmondja, hogy aktuális kérdés, hogy mi legyen a most
kiselejtezett könyvekkel, ezt a következő testületi ülésen szükséges megvitatni.
Klingler Tamás bizottsági tag kérdésére, mely a könyvtári statisztikáról, látogatottságról szól,
elmondja, hogy a következő ülésre a statisztikai adatokat ismertetjük a képviselő-testülettel.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ-t a technikai jellegű módosításokkal
fogadja el.
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Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen egyhangú
szavazattal a Domoszlói Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát a javasolt módosításokkal elfogadta.
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felállt az új
iskolarendszer, az ÁMK működik. Az alsó tagozatban maradt az iskolaotthonos oktatás, mivel
a szülők nagyobb része így akarta, tehát a többség akarata érvényesült.
Egy fő létszámleépítés történt az iskolában, kevesebb tanítóval, több feladatot fognak
végezni, túlóra nélkül, a törvények maradéktalan betartásával.
Az óvodában a nagycsoportban, az iskolában pedig már az I-II-III. osztályban is nyelvtanítás
és informatika oktatás fog folyni.
Gyermekközpontúvá teszik az oktatást, a központban a gyermek kell, hogy álljon. A tanár
teljesítményét a tanulók eredményein fogják mérni és ez szerint értékelni.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy a szaktanári ellátásban van-e változás, úgy
tudja, hogy öt tantárgyban hiányszak van.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy a kémia szakban van hiány, de ezt a környező
települések iskoláival tervezik megoldani, mivel ebből a tantárgyból kevés óraszám
szükséges, és ez a szak a szomszédos települések iskoláiban is hiányszak, ezért a három
településen egy kémia szakos pedagógus alkalmazásával meg lehetne oldani a hiányt.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy az óvodában vegyes csoport indítása vált
szükségessé, mivel kevés a nagycsoportos gyerek. Ezért a szülők megijedtek, hogy több
különböző korú óvodás gyermek lesz egy csoportban, és ez az iskola-előkészítő program
miatt sem lesz jó. Ha szétszedjük őket, akkor három vegyes csoport lenne, most egy.
Kiss Károly képviselő elmondja, hogy hallotta az oktatási minisztertől, hogy 2012. január 1től az iskola átkerül állami finanszírozásba. Ez az ÁMK-t hogyan érinti a következőkben?
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy azt is hallotta, hogy az igazgatót a Kormányhivatal
nevezi ki.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy ez csak a következő tanévtől kerülhet
bevezetésre, 2012. szeptember 1-től.
Kiss Károly képviselő szerint az iskola kikerül majd az ÁMK-ból.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ez nem szükségszerű, de ha az Állam átveszi
az alapfokú oktatási intézményeket, ez azt fogja jelenteni, hogy egységessé teszi a tanmenetet
és Ő fizeti a tanárokat. Ezt már rég meg kellett volna tenni. Ez az iskola akkor is a III. András
Általános Iskola marad, ami része a domoszlói Általános Művelődési Központnak.
Gyurkó Ernő képviselő kérdezi, hogy az ÁMK vezetőt most az önkormányzat nevezi ki,
törvényben Kormányhivatal nevezi ki, minket hogyan érint?
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Havelant István polgármester elmondja, hogy a kormánynak az a célja, hogy minden
településen megmaradjon az iskola. Az ÁMK vezetője, most sem az iskolaigazgató. Most is
van helyettes az iskolában, aki a napi munkát irányítja. Az Ő kinevezését érintheti a
kormánydöntés.
Ha a kormány határozza meg és fizeti ki a pedagógusok bérét, egységessé és átláthatóvá válik
a rendszer.
Nem ez a jelenlegi helyzet. Igaz, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők bérét törvény
szabályozza, de nálunk vannak olyan bérelemek munkáltatói döntés címszó alatt, aminek a
kifizetése nincs kellő dokumentációval alátámasztva. 2004 óta kapnak a közalkalmazottak az
alapbéren és a kötelező pótlékokon felül 6% béremelést. Ez van akinél 6% és van akinél
lényegesen több. Erről a béremelésről a személyi anyagokban nem található semmi. Az összes
fellelhető anyag egy 2004-es testületi jegyzőkönyv ahol az éves költségvetés tárgyalásakor az
akkori pénzügyi bizottsági elnök hozzászólásában javasolta, hogy kapjanak a
közalkalmazottak 6% béremelést és hozzanak létre egy 5%-os jutalom keretet. Ennyi.
Se határozat, sem a személyi anyagban semmi. Normál esetben ez úgy működik, hogy ha
bérváltozás van, arról kap írásban értesítést a dolgozó, a munkaügy és a bérszámfejtés. Nem
emlékek alapján történik a bérkifizetés.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy ez akkor volt, amikor az állam előírta a
béremelést, de nem adta meg a rá a fedezetet, ő emlékszik arra, hogy megszavazták.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy abban az évben központi előírás volt arra, hogy a
közszférában dolgozók 6%-os béremelést kapjanak, és erre első évben adták ide az 1,5 m Ftot, a további években az önkormányzatnak kellett kigazdálkodnia. Ezt a Képviselő-testület
elfogadta és be is építette a költségvetésbe.
Havelant István polgármester
Javasolja a képviselő-testületnek áttekintetni a bérezéseket. Beszélt a Gyöngyösi Kistérséggel,
akik belső ellenőrzés keretében egy 8 napos ellenőrzést elvégeznének, ha úgy határoz a
testület. Nincsenek alapbizonylatok, nincsenek döntések a bérekről, nem lehet követni,
hogyan van kezelve a dolgozók soros előmenetele és az átsorolások kérdése. Javasolja
elvégeztetni a belső ellenőrzést az önkormányzatnál. Az ÁMK vezető az augusztusi
bérkifizetéseknél nem tudja, hogy mi a jogos bér, és mi nem. Ha van bizonylat ki kell fizetni,
ha nincs róla dokumentum, akkor viszont nem.
Gyurkó Ernő képviselő kérdezi, hogy új bérrendezést nem lehet meghatározni?
Havelant István polgármester elmondja, hogy a béreket a törvény írja elő.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy több fizetési osztály szerint kapják a
pedagógusok a béreket, és erre jönnek még a szakmai szorzók.
Havelant István polgármester elmondja, hogy létszámleépítés miatt egy pedagógust kellett
elküldeni az iskolából. Ez a pedagógus igényt tart a ki nem fizetett túlóra díjakra, mert
elmondása szerint ezt nem kapta meg. Az év elején az intézmény vezetője azt az utasítást
kapta, hogy kezdjen el gazdálkodni a bérrel és a munkaidővel csak akkor rendeljen el túlórát,
ha annak megalapozott és elkerülhetetlen indokai vannak. Ha viszont elrendeli, akkor azt ki
kell fizetni, mert mi mindig betartjuk a törvényt. Ennek ellenére a pedagógusok továbbra is
vezették maguknak a kialakult gyakorlat szerint a túlórákat amik nem kerültek kifizetésre.
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A szakmai indokoltságot nem tudom megítélni, de ha az új vezetés egy fő
létszámcsökkentéssel és jelentős feladatbővítéssel a törvényben meghatározott kötelező
óraszámokon belül el tudja végezni a munkát, akkor ez megkérdőjelezhető.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy mennyi a törvényben előírt alapbér?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a közalkalmazottaknál végzettségtől függően más-más
fizetési osztály által meghatározott összeg és a jogviszonyban eltöltött évek szerinti szorzó
alkalmazásával számítható ki az alapilletmény. Ehhez kapcsolódnak még a különböző
pótlékok, egy plusz diploma után 5 %, két plusz diploma után 8 %, vezetői pótlék, kiemelt
munkavégzésért járó pótlék. A köztisztviselőknél az illetményalap 38.650.-Ft, ezt kell
szorozni a törvényben lévő szorzókkal, illetve ehhez kapcsolódik az illetmény kiegészítés,
amely a rendelet alapján jár, és a törvény szerinti nyelvpótlék.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy probléma itt is van. 2004-ben a testületi
ülésen 6 %-ban került megszavazásra a béremelés, de ez nem került rögzítésre a
jegyzőkönyvben, valamint 10 %-os illetménykiegészítés volt. Nem tették az alapra, mert az
soros előrelépés pénzzel jár.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy az iskolában teljesen más az illetmény megállapítása,
mint a köztisztviselőknél.
Hegedűs Béla alpolgármester 6 %-os döntésről nincs papír. 2004-eset egy évre fogadtuk el.
Havelant István polgármester kérdezi, hogy az 5 %-os jutalom előterjesztéssel mi lett?
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy nem tudja.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a jegyzőnek és a polgármesternek kötött a
bére.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy ez nem így van, a polgármesternél a Képviselőtestület emelheti az illetményét, a jegyzőnek a központi és helyi szabályok alapján a
polgármester állapítja meg.
Berky Ernő bizottsági tag elmondja, hogy a kommunista kormány nem adta meg amit ígért,
nem jött a pénz, nem volt rá fedezet, ezáltal a bérek kifizetése miatt hitelfelvételre került sor.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy bérre soha nem kapunk normatívát, ilyen címen
normatíva nincs, hogy bérkifizetés.
Havelant István polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
intézményeinél az illetmény, túlóra elszámolás és útiköltség elszámolás szabályszerűségének
megállapítására a Gyöngyösi Kistérség által belső ellenőrzést folytasson le.
Kéri a képviselő-testülete, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2011. (VIII.
26.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Belső Ellenőrzési Terv módosítására vonatkozó javaslatot, és egyhangú 5 igen
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szavazattal úgy határozott, hogy felkéri a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás belső ellenőrzését, hogy Domoszló Község Önkormányzat
intézményeinél az illetmény megállapítás, túlóra elszámolás és útiköltség
elszámolás szabályszerűségének belső ellenőrzését 8 napos ellenőrzés
keretében végezze el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Egyebek.
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a június 27-i ülésen a
képviselő-testület megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot az Opel
személygépkocsi hasznosítására. Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot, hogy holt tartanak a
hasznosításra vonatkozóan. A gépkocsit már nem használjuk, de még így is sokba kerül az
önkormányzatnak.
Kiss Károly képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke elmondja, hogy sokat gondolkodtak már
az Opel hasznosíthatóságán, azonban ez idáig még nem találtak a hasznosíthatóságára
megoldást.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy ha lejár a lízing, a mi tulajdonunkba kerül a
gépkocsi, és akkor el lehet adni.
Pejkó Gábor képviselő szerint még közel 2 m Ft –ot kellene fizetni, ha ki akarunk szállni az
ügyből, ezért jobb lenne most.
Kiss Károly képviselő elmondja, hogy túl sokba kerül, ha megmarad az autó. Ezt a pénzt el
lehetne költeni, mint azt korábban a Polgármester Úr is javasolta pl. térfigyelő rendszerre,
jelenleg más megoldást nem tud. Még további lehetőséget keresnek.
Havelant István polgármester elmondja, hogy sürgős az ügy megoldása, mert súlyos milliók
folynak ki a kezünkből. Fizetnünk kell a havi lízingdíjat, ami 48 e Ft, a 27 e Ft cégautó adót
és az árfolyam különbözetet
Havelant István polgármester az Egyebek napirend második pontjára zárt ülést rendel el.
Mivel más téma, napirend nem volt, a polgármester a rendkívüli ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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