Jegyzőkönyv
Készült Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 17-én
megtartott RENDKÍVÜLI NYÍLT testületi üléséről a Taszár Község Önkormányzat
tanácstermében (Taszár, Lakótelep 8.)
Jelen vannak: Pataki Sándor polgármester
Koppány Zoltán Miklós alpolgármester
Horváth Zoltán Gábor képviselő-testületi tag
Utasi Tamás képviselő-testületi tag
Gelencsér László képviselő-testületi tag
Keszthelyi Tiborné jegyző – jegyzőkönyvvezető
Az ülésen nem jelent meg: Erjábeczné Dobák Melinda képviselő-testületi tag
Nemes András képviselő-testületi tag
Pataki Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 képviselőből 5
fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet a rendkívüli ülés összehívásáról. Az SZMSZ 10. § (3)
bekezdése alapján az ülés összehívása telefonon történt. A polgármesteri hivatal munkáját
segítő Esély Alapszolgáltatási Központ állományában foglalkoztatott dolgozó
munkaszerződése lejárt. A hivatal a jelenlegi létszámával a feladatokat nem tudja megfelelően
ellátni.
Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja, hogy a képviselő-testület az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
A szavazásban 5 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2014. (I.17.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
2. A Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
Napirendi pontok tárgyalása:
1. Jegyzőkönyv - hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester:
Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek
képviselőket.

Gelencsér

László

és

Horváth

Zoltán

Gábor

Miután más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.
A szavazásban 5 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
47/2014. (I.17.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Gelencsér László és Horváth Zoltán Gábor képviselőket választja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2.

A Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester:
Ismerteti a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának okát. Elmondja, hogy a Taszári
Esély Alapszolgáltatási Központ állományában foglalkoztatott dolgozó határozott idejű
jogviszonya lejárt. Őt részben a munkaügyi központ támogatásával foglalkoztatták.
Tevékenysége a Polgármesteri Hivatal munkájához kapcsolódott, hiszen az Esély pénzügyigazdasági feladatait a Hivatal látja el. A tavalyi évben ezzel a megoldással próbálták
csökkenteni a hivatal munkaterheit. A hivatal foglalkoztatná a továbbiakban 6 órában, az
Esély Alapszolgáltatási Központ – amennyiben a Társulási Tanács hozzájárul – 2 órában.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
A Polgármesteri Hivatal nemcsak a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ pénzügyigazdasági feladatait végzi, ellátja a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde pénzügyi-gazdasági
feladatait, továbbá az intézményeket irányító Társulások munkaszervezeti feladatait is. Ehhez
a társulások hozzájárulást nem adnak. A hivatal az állam által biztosított normatívából oldja
meg az alapfeladatán túl ezeket a plusz feladatokat. A két intézmény és a társulások jelentős
energiákat vonnak el a dolgozóktól. A jelentős leterheltség miatt a pénzügyi területen
folyamatos a fluktuáció. Ezért is kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a hivatal egy 6
órás dolgozóval történő létszámbővítését.
Utasi Tamás képviselő:
Hangsúlyozza, hogy nem személyről, hanem státuszról dönt. Ennek értelmében támogatja a
Polgármesteri Hivatal 1 fővel történő létszámbővítését, napi 6 órában.
Miután más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a
Polgármesteri Hivatal létszámbővítését az alábbiak szerint:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal – egy 6 órás
köztisztviselővel történő - létszámbővítését engedélyezi 2014. évtől. A Polgármesteri Hivatal
jelenlegi 7 fő létszámkeretét 8 főben állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2014. évi költségvetés előkészítése során vegye
figyelembe, és a költségvetési rendelet-tervezetbe építse be.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
A szavazásban 5 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/2014. (I.17.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal – egy
6 órás köztisztviselővel történő - létszámbővítését engedélyezi 2014. évtől. A
Polgármesteri Hivatal jelenlegi 7 fő létszámkeretét 8 főben állapítja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2014. évi költségvetés előkészítése során
vegye figyelembe, és a költségvetési rendelet-tervezetbe építse be.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Keszthelyi Tiborné
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Pataki Sándor polgármester megköszöni
a megjelentek részvételét, és az ülést bezárja.
K. m. f.
Pataki Sándor
polgármester

Gelencsér László

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Horváth Zoltán Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítők

