1-20/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december
11-én (csütörtök) 1500 órai kezdettel Tataháza község
Önkormányzatának Képviselő-testületével megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme Kunbaja

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Patocskai Tibor
alpolgármester, Halászné Piukovics Erika, Pálosi Jánosné,
Szabó Erika, Zámbó András képviselők (6 fő).

Állandó meghívottak részéről: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
Egyéb meghívottak részéről jelen vannak: Vörös István Tataháza község
polgármestere, Tataháza község Képviselő-testületének tagjai
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Halbländer József képviselő (1 fő)

Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testületek együttes
ülésén megjelenteket, Vörös Istvánt Tataháza község polgármesterét, és Tataháza
község Képviselő-testületének tagjait. Megállapítja az ülés határozatképességét,
mivel 7 fő képviselő közül 6 képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő,
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Szabó Erika képviselőt.
Szabó Erika képviselő: Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban
nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2014.(XII.11.) h a t á r o z a t a
Szabó Erika képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Szabó Erika képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2014.(XII.11.) h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 11-i
együttes képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó
Erika képviselőt jelölte ki.
Határidő: ülést követő 15. nap
Felelős: jegyző, Szabó Erika képviselő
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja,
hogy a meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-testület azzal
a módosítással, hogy a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
tárgyalását vegyék le napirendről, mivel nem készült el valamennyi melléklet. A
mellékletek elkészülte után tűzzék ismét napirendre, legkésőbb február 28-ig.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 6 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2014.(XII.11.) h a t á r o z a t a
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.
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A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 11-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva Kunbaja község polgármestere
Vörös István Tataháza község polgármestere
2./ Beszámoló a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
3./ Bejelentések
4./ Egyebek.
Vörös István Tataháza község polgármestere: Köszöntötte Tataháza és Kunbaja
község Képviselő-testületeinek együttes ülésén megjelenteket.
Megállapította Tataháza község Képviselő-testületének határozatképességét,
majd a Képviselő-testület ülését megnyitotta. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. A javaslatokat Tataháza község
Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta.
A napirendi javaslattal kapcsolatos észrevételek után napirendnek a meghívón
szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolta, a kunbajai polgármester által
javasolt módosítással, amelyet Tataháza község Képviselő-testülete is
egyhangúlag elfogadott.
Első napirend tárgyalása:
1./ Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva Kunbaja község polgármestere
Vörös István Tataháza község polgármestere
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A képviselő-testületi ülés anyaga Kunbaján
sem ment ki időben, ezért felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a Közös Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról készült tervezetet.
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Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Az előterjesztés alapján részletesen ismertette
a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást,
valamint a javasolt módosításokat. Külön kiemelte, a közös önkormányzati
hivatal egységes. Szakmai szervezeti egységekre nem tagolódik.
A közös önkormányzati hivatal Tataházán állandó kirendeltséget működtet.
A kirendeltségen a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátása biztosított,
így a szociális ügyek; közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó
adminisztráció;
anyakönyvi, hagyatéki ügyek; pénztári ki-, befizetések; adóigazgatási ügyek.
A kirendeltségen biztosítani szükséges az önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos, valamint a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív teendők ellátását is.
A fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét figyelembe véve
elláthatóak a székhelyen és a kirendeltségeken is.
Utalt arra is, megállapodás módosítását bármely önkormányzat képviselőtestülete kezdeményezheti a társönkormányzat írásbeli megkeresésével.
dr. Jagicza Mónika aljegyző Tataháza: A megállapodás elvei teljes egészében
megegyeznek a 2013. évi megállapodással, 3 változás kivételével. A közös
önkormányzati hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje kikerült a
megállapodásból, mivel azt az önkormányzatok SZMSZ-e önállóan tartalmazza.
Az állami támogatás meghatározása változott, az elismert hivatali létszám alapján
a személyi és dologi kiadások az elismert átlagos költségek figyelembevételével
történik. A közös önkormányzati hivatal esetében a támogatás a székhely
önkormányzat jogosult, de azt a köztisztviselők munkavégzési helye szerinti
önkormányzat finanszírozza, kivéve a közös önkormányzati hivatal gazdálkodásipénzügyi ügyintézőjének foglalkoztatási költségét, azt a társult települések
lakosságszám arányában finanszírozzák.
Franzné Lakner Éva polgármester: A hivatalok a létszámadatait bármikor
módosíthatják.
Miután a megállapodással kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás a
kunbajai képviselők részéről nem hangzott el, ismertette a határozati javaslatot.
Javasolja, hogy a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
módosított megállapodást a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 6 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2014.(XII.11.) h a t á r o z a t a
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
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Kunbaja Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunbajai Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Kunbaja Község Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 2015.
január 1-étől Tataháza Községi Önkormányzatával fenntartja, illetve működteti
tovább a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatalt.
2./ A Képviselő-testület a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
„Megállapodás” módosítását 2015. január 1.-i hatályba lépéssel az
előterjesztésben foglalt tartalommal – jóváhagyja.
3./ Kunbaja Község Képviselő-testülete a Kunbajai Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartásáról szóló módosított egységes szerkezetű „Megállapodás”-t a
határozat 1. számú mellékleteként –jóváhagyja.
4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított „Megállapodás” 2015.
január 1.-én lép hatályba, melyhez szükséges Tataháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének minősített többséggel hozott, a módosított megállapodást
jóváhagyó határozata.
5./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű
módosított „Megállapodás” aláírására.
Határidő: 2015. január 01.
Felelős: polgármester, jegyző
Második napirend tárgyalása:
2./ Beszámoló a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
működéséről.
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Felkéri Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyzőt a
napirendi pont előterjesztésére.
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Részletesen ismertette a Kunbajai Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
dr. Jagicza Mónika aljegyző Tataháza: A tataházi hivatalban több hónapig nem
volt a szociális ügyintéző állása betöltve, sok nehézségük volt ezért. Mára ez a
probléma megoldódott, a jelenlegi felállással már nincs gond. Fontosnak tartja,
hogy helyi legyen a szociális ügyintéző, mivel lányeges a helyismeretet.
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Most a pénzügyön van gond, mert a pénzügyes elment, nincs a helyére ember.
Hirdetik az állást, de nehéz szakembert találni. A közös hivatal előnye, hogy meg
lehet a feladatokat osztani. A szociális ügyeknél márciustól nagy változások
várhatóak, sok ügy bekerül a járáshoz.
Vörös István polgármester Tataháza: Nem esett szó az anyakönyvi ügyintézésről.
Az anyakönyvvezető nyugdíjba ment, helyére beiskoláztak egy főt. Fél évig volt
anyakönyvvezető, de kilépett. Kunbaja anyakönyvi ügyek intézésében kisegíti
Tataházát. Sajnos most nem indult anyakönyvi tanfolyam, de tavasszal
beiskoláznak egy főt.
A két település között jó az összhang, nem telepednek rá egymásra. Van közös
vonás, „pénzügyi örökség”. A települések vezetésében változás nem történt.
Vannak viszont új képviselők, akik szeretnék megismerni az előzményeket. A
hivatalban 5 dolgozó van, nagy a leterheltség. Nem egyszerű a kistelepülések
helyzete. Próbálnak mindent megoldani, de pénz nincs hozzá.
A Közös Hivatal 2 éve mindenképpen jó eredményt hozott, mert közös hivatal,
de mégis önállóak.
Franzné Lakner Éva polgármester: 2013. januárjában kezdték szervezni a Közös
Hivatalt. Ez a Közös Hivatal jött létre a legnehezebben, de az egyik legjobb lett.
Mindkét település megtartotta az önállóságát, de emellett jó az együttműködés.
Tataházán létszám problémák vannak, nincs pénzügyes, anyakönyvvezető, és
eleinte aljegyző sem volt, a kunbajai hivatal alkalmazottjai segítettek.
A kunbajai hivatal a személyi állományát ismerteti:
- Dudás Tiborné köztisztviselő: anyakönyv, népességnyilvántartás,
hagyaték, testületi ügyek, stb.
- Markotán Katalin közalkalmazott: iktatás, munkaügy
- Mészáros László köztisztviselő: pénzügy
- Staudt Diána köztisztviselő: pénzügyi ügyintéző
- Csiba Tímea támogatott foglalkoztatott: úti elszámolások, rehab.
foglalkoztatás stb.
- Agócs Pál támogatott foglalkoztatott: rendszergazdai feladatok, részben
szociális ügyek
- Becze Attiláné közalkalmazott: adó ügyek, földek haszonbérlete
- Racsmány János köztisztviselő: műszaki ügyintéző, részben szociális
ügyek, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi támogatás
- Török József támogatott foglalkoztatott: közfoglalkoztatás szervezése
Bízik benne, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal továbbra is jól fog működni.
Kéri az észrevételeket az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel,
hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el, elfogadásra javasolja a
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről szóló
előterjesztést.
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