JEGYZŐKÖNYV
DUDAR ÉS NAGYESZTERGÁR
KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. NOVEMBER 14-ÉN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar és Nagyesztergár Községek képviselő-testületeinek 2012. november 14-én tartott
együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Rostás Attila
Ifj. Simon Mihály
Szőcsné dr. Nagy Ilona

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Istenes József
Janni Mihályné
Mátyás Ilona
Murai László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Rózsahegyiné Vecsey Márta
Tóth Zoltánné

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Köszöntöm a mai együttes ülés mindkét képviselő-testületének tagjait. Megállapítom, hogy
Nagyesztergár képviselő-testülete 7 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 5 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A napirendi pontokra a meghívó szerint teszek javaslatot. Van-e valakinek egyéb napirendi
pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1.) Megállapodás Dudar és Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Közös Hivatalának
alapításáról és fenntartásáról
2.) Pályázati kiírás jóváhagyása aljegyzői munkakör betöltésére
3.) Dudar Önkormányzati Melegkonyha ellátásainak tervezett alakulásával, az ellátások
díjaival kapcsolatos tájékoztatás
4.) Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
5.) Rókák belterületi elterjedéséből adódó önkormányzati feladatok
6.) Sziréna ellenőrzés tapasztalataiból adódó feladatok
7.) Vegyes ügyek
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1. napirendi pont:
Megállapodás Dudar és Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Közös Hivatalának alapításáról és fenntartásáról
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Az első napirendi pontunk a közös hivatalra vonatkozó társulási megállapodás elfogadása. Az
írásos előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthette.
Nagyesztergár képviselő-testülete az együttes ülés előtt egy rövid egyeztetést, megbeszélést
tartottunk. Egyetértünk azzal, hogy a közös hivatal létszáma a jogszabályban meghatározott
minimum legyen annak érdekében, hogy az állami finanszírozás elegendő legyen. Az adóügyeket a jövőben egy személy látja el, így mi azt kérnénk, hogy a munkaideje meg legyen
osztva a két település között. Nagyesztergáron megszokták az emberek, hogy helyben tudják
az adójukat intézni, ezen nem szeretnénk változtatni. Amennyiben fél napot itt töltene az ügyintéző, nem merülne fel többletköltség sem, mivel a kisbusz reggel áthozná, ebédnél pedig
visszaszállítaná a dolgozót.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ha a munkavégzés így zavartalanul biztosítható, akkor részemről elfogadható ez a megoldás.
De javaslom azt is mérlegelni, hogy nem célszerűbb-e napi váltást alkalmazni. Akkor biztosított a helyi lakosok igényeinek kielégítése és az ügyintéző sem szakítja meg a munkavégzését.
Friedrich Krisztina képviselő:
Egyetértek ezzel a kezdeményezéssel. Ha már közös hivatalt hozunk létre, akkor legyünk
igazságosak, és úgy alakítsunk mindent, hogy ugyanazokat kapja meg mindkét település.
Szafner József körjegyző:
Megértem és elfogadom, hogy szükséges az adóügyi ügyintéző helybeni ügyfélfogadása a
település számára. Az ügyfélforgalom azonban a munkaidő egynegyedét nem haladhatja meg,
mert akkor olyan mértékű lesz a kintlevőség, hogy az már problémát jelent. Azt azonban el
kell fogadni, hogy a megállapodás ellenére lesznek olyan napok, amikor az ügyintéző nem
fog tudni átjönni, mert egyéb elfoglaltsága lesz. Ez előre tervezhető, az ügyfelek részére hirdethető lesz. A közös hivatalnál dolgozók mindegyike úgy kapja meg a kinevezését, hogy
változó munkahelyen kell dolgozniuk és egymást helyettesíteniük kell akár a másik településen is. Így a folyamatos ügyfélszolgálati tevékenység biztosítható. Az ügyintézők helyettesítési rendje az ügyrendben lesz rögzítve, nevesítve. Az adóügynél 10-15 nap szabadság idején
biankó nyomtatványok, ügyiratok alkalmazásával megoldható a helyettesítés. Az ugyanis nem
várható el egy nem szakirányú ügyintézőtől, hogy megfelelő szakértelemmel tudja a helyettesítést ellátni, de ezeknek az okmányoknak az alkalmazásával az ügyfelek kiszolgálhatók és az
adóügyi ügyintéző is fel tudja dolgozni a kérelmeket, az adatokat.
(Kernuszné Janás Rita megérkezett. Dudar képviselő-testülete a továbbiakban 6 fővel határozatképes.)
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ahogy a jegyző úr is elmondta a közös hivatal apparátusa úgy fog felépülni, hogy a dolgozóknak a saját településükön nem lesz helyettesük, így tudomásul kell venni mindenkinek,
hogy a másik településen is el kell látni a helyettesítést. Mindezt az indokolja, hogy a hivatali
létszámot a jogszabályban meghatározott minimumra terveztük. A kis hivatali létszám azt is
magával hozza, hogy a munkatársaknak idővel más területekre is rálátással kell lenniük a saját
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munkájuk mellett is. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a képzésre, amely egyrészt a munkatársak egymás közötti „betanítást”, másrészt a szervezett továbbképzéseket jelenti.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A megállapodás 7. pontja azt írja, hogy „a jegyző felmentéséről, összeférhetetlenség megállapításáról, fegyelmi eljárás indításáról a fenntartó önkormányzatok polgármesterei döntenek
lakosságszám arányos többségi döntéssel”. Ezzel a meghatározással Nagyesztergár mindig
háttérbe szorul.
Szafner József képviselő:
A jegyző tekintetében a polgármesterek közvetlen döntési jogosultságot kaptak, míg az aljegyző vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogok a jegyzőhöz tartoznak. A nevesített munkáltatói döntések a képviselő-testületek hatáskörébe tartoznak, melyek egyhangú döntést igényelnek. Tehát, ha egyik testület elfogadja, a másik nem, akkor 3-3 fős egyeztető bizottság
jön létre. A bizottságnak az a feladata, hogy egyeztessék az álláspontokat és ennek megfelelően határozati javaslatot terjesszenek a testületek elé. Ha ez nem vezet eredményre, akkor
szakértő igénybevételére van lehetőség, végső esetben pedig bírósági eljárás kezdeményezhető.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Még azt szeretném tudni, hogy a jegyző és aljegyző ügyfélfogadása hogyan alakul? A megállapodásban ugyanis csak egy alkalmat látok, míg most kétnaponta biztosított az ügyfélfogadás.
Szafner József képviselő:
A szervezési elv szerint igazgatási és gazdálkodási csoport jön létre egy-egy vezetővel. Az
igazgatási csoport végzi az ügyfélszolgálati tevékenységet, melynek az irányítását, felügyeletét az aljegyző végzi, így az ügyfélfogadáskor az aljegyzőnek mindenképpen itt kell lennie.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A megállapodáshoz azért készítettük a részletesebb magyarázatot, mert ezzel a témával nem
naponta foglalkozunk. Sokszor nekünk is egyeztetnünk kell a jogszabályok értelmezéséről.
Azzal, hogy közös hivatalt hozunk létre, mindkét település önálló gazdálkodással, önálló döntésekkel fog a továbbiakban is rendelkezni. Csupán a hatósági feladatok ellátását fogjuk közösen biztosítani annak érdekében, hogy kevesebb szakembert kelljen alkalmazni és költségeket
tudjunk megtakarítani. Ezen túlmenően természetesen gondolkodhatunk együtt, segíthetünk
egymáson, nyújthatunk be közösen pályázatokat. Ez eddig is nagyon jól működött és reményeim szerint ez a jövőben is így lesz.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a társulási megállapodáshoz? Amennyiben nincs,
aki a társulási megállapodást elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a társulási megállapodást.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
91/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő 85. §
(1), (2) és (4) bekezdésére tekintettel 2013. január 1. napjától létrehozandó Dudari Közös Ön-
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kormányzat Hivatalának megalapítására vonatkozó - a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező - Társulási Megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a társulási megállapodást.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
62/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és
(4) bekezdésére tekintettel 2013. január 1. napjától létrehozandó Dudari Közös Önkormányzat
Hivatalának megalapítására vonatkozó - a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező - Társulási Megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szafner József körjegyző:
Miután a társulási megállapodás elfogadásra került a testületek részéről, tájékoztatni kívánom
a testületeket, hogy a körjegyzőséget 2012. december 31. napjával meg kell szüntetni. Annak
ellenére ugyanis, hogy a jogszabály szerint januártól nem létezik a körjegyzőség intézménye,
a megszüntetésről külön döntést kell hozni az alapító szerveknek és ezt a törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Ezzel párhuzamosan a Közös Hivatal alapító okiratát is el
kell fogadni, mert ezt szintén a törzskönyvi nyilvántartásba új szervként kell bejegyezni.
Mind a megszüntető, mind az alapító okirat a meghívó mellékleteként kiküldésre került, ezért
kérem a képviselő-testületeket, hogy a tájékoztatásom alapján, valamint az előző döntésükre
tekintettel a két okiratot elfogadni szíveskedjenek.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Gondolom a két iratot sikerült előzetesen mindenkinek áttanulmányoznia. Mivel mindkettő a
jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, így szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a
körjegyzőség megszüntető okiratát elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy
Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a megszüntető
okiratot.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
92/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-BakonynánaNagyesztergár Községek Körjegyzősége megszüntető okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 11. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
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368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. §-a alapján a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a megszüntető okiratnak a
törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a megszüntető okiratot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
63/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége megszüntető okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.)
Kormány rendelet 5. §-a alapján a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a megszüntető okiratnak a
törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Aki a közös hivatal alapító okiratát az előterjesztés szerint elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta az alapító okiratot.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
93/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzat Hivatalának alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. §-a, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. §a alapján a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Megállapítom, hogy Dudar képviselő testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az
alapító okiratot.

6

Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
64/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzat Hivatalának
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. §-a alapján a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal
2. napirendi pont:
Pályázati kiírás jóváhagyása aljegyzői munkakör betöltésére

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A második napirendi pont pályázat kiírásával aljegyzői álláshely meghirdetése. Az elmúlt
testületi ülésen már elhangzott, hogy legalább egy aljegyző alkalmazása kötelező a közös hivatalnál. Mivel az aljegyzőnk a járásnál folytatja a munkáját, így a státuszra pályázatot kell
kiírni. A javaslat szerint az előterjesztésnek megfelelő feltételekkel kerülne meghirdetésre a
munkakör, a tervezett működési feladatmegosztásnak megfelelően
Szafner József körjegyző:
A hatályos szabályok szerint ugyanis a körjegyző és az aljegyző jogviszonya 2012. december
31. napjával megszűnik. Októberben a belügyminiszter egy törvényjavaslatot nyújtott be ehhez kapcsolódóan. A törvényjavaslat szerint, ha ezen ok miatt szűnik meg a jogviszony, akkor
lehetőség van arra, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések polgármesterei
megállapodnak a körjegyző és aljegyző további foglalkoztatásában pályázat kiírása nélkül. A
közös hivatal jegyzője pedig a köztisztviselőket ugyanezen jogszabályhely alapján, szintén
pályázat nélkül veszi át a közös hivatalba. Mivel azonban ahogy mondtam, ez még csak egy
tervezet, az aljegyzői álláshelyet mindenképpen az előterjesztés szerinti módon szükséges
meghirdetni.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Nekem akkor az a javaslatom, hogy most döntsünk a jegyzői pályázat kiírásáról is azzal a
feltétellel, ha december 10-ig ez a szabályozás nem kerül elfogadásra. Így nem kell még egy
testületi ülést tartani ezen ok miatt és szükség esetén időt nyerünk, mert jegyzőre mindenképpen szükségünk van, és a pályázók közül választva az aljegyzőt kinevezni.
Szafner József körjegyző:
Elvileg ennek semmi akadálya. Mert a közös hivatal január 1. napjával feláll, és ha nincs kiírva a pályázat, akkor nincs jegyző és aljegyző sem.
Szőcsné Dr. Nagy Ilona képviselő:
Én egyetértek azzal, hogy most döntsünk a jegyzői pályázatról. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy jegyző nélkül maradjunk.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Én napi munkakapcsolatban vagyok a jegyző úrral, így én mindenképpen támogatom és javaslom, hogy a jövőben is bizalmat szavazzunk neki a jegyzői álláshely tekintetében.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Részünkről már korábban elhangzott, hogy azért maradunk a körjegyzőségben, mert ragaszkodunk a jegyző úr személyéhez.
Szafner József körjegyző:
Ebben az esetben egy olyan döntést kell hozni, amely szerint a törvényjavaslat elfogadása
esetén a testületek a jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a polgármesterek döntenek a
jelenlegi körjegyző tovább foglalkoztatásáról, a képviselő-testületek pedig elfogadják a körjegyző továbbfoglalkoztatását, illetve a jogszabálynak 2013. január 1-ig történő módosításának hiányában a törvényi rendelkezéseknek megfelelő jegyzői pályázatot írnak ki.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Van-e a két pályázattal kapcsolatban bárkinek még kérdése, hozzászólása? Amennyiben
nincs, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint aljegyzői pályázat kerüljön meghirdetésre, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadta a pályázati kiírást.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
94/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testület elfogadja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45. § (1) bekezdése alapján aljegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az aljegyzői pályázatot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
65/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testület elfogadja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45. § (1) bekezdése alapján aljegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal
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Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Aki elfogadja, a jegyző úr továbbfoglalkoztatását, illetve az erre vonatkozó jogszabályi előírások 2013. január 1-ig történő elfogadásának hiányában a jegyzői pályázat kiírását, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a határozati javaslatot.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
95/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a T/8887. számú törvénytervezet
alapján elfogadja, hogy 2013. január 1. napjától a Dudar-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Közös Hivatal jegyzőjeként a megszűnő Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek
Körjegyzőségének körjegyzőjét, Szafner Józsefet foglalkoztassák tovább.
Amennyiben a törvénytervezet 2012. december 10. napjáig nem kerül elfogadásra, úgy a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
45. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 82. § (1) bekezdése alapján a jegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a
jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükségszerűen a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
2012. december 10.

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a jegyzői státuszra és pályázatra vonatkozó határozati javaslatot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
66/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testület elfogadja, a T/8887. számú törvénytervezet
alapján elfogadja, hogy 2013. január 1. napjától a Dudar-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Közös Hivatal jegyzőjeként a megszűnő Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek
Körjegyzőségének körjegyzőjét, Szafner Józsefet foglalkoztassák tovább.
Amennyiben a törvénytervezet 2012. december 10. napjáig nem kerül elfogadásra, úgy a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
45. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 82. § (1) bekezdése alapján a jegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a
jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükségszerűen a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
2012. december 10.
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3. napirendi pont:
Dudar Önkormányzati Melegkonyha ellátásainak tervezett alakulásával, az ellátások díjaival
kapcsolatos tájékoztatás
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A harmadik napirendi pontunk a dudari melegkonyha ellátásainak tervezett alakulásával, az
ellátások díjaival kapcsolatos tájékoztatás. Átadom a szót Dudar polgármesterének.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A konyha költségeinek képzése több kérdést felvetett. A technika terem és az átemelő szivatytyú villanyköltsége volt hosszú ideje vitatott. Felkértem egy villanyszerelőt, hogy számítsa,
mérje ki az ehhez kapcsolódó fogyasztás többletet. Ha az ő szavaival szeretnék élni, akkor ez
elenyésző, mivel éves szinten 320 kW. Az erről szóló írásos nyilatkozat sajnos most nem áll
rendelkezésemre, de másolatban a hét folyamán megküldöm az önkormányzat részére.
A másik sarkalatos kérdés az volt, hogy a dudari konyha dolgozói mennyi időt töltenek a
dudari étkezők kiszolgálásával. A konyha vezetője számításai szerint ez éves szinten 1 dolgozó 6,5 havi munkáját teszi ki. Ebbe azonban nem számoltuk bele a külsős étkezők kiszolgálására fordított időt. A díjszámításnál figyelembe fogjuk venni ennek a dolgozónak a bérét és
egyéb juttatásait, melyet kizárólag a dudari önkormányzat fog megtéríteni és az étkezési térítési díj megállapításánál nem veszünk figyelembe.
A költségek csökkentése érdekében még a nyár folyamán meghoztuk azt a döntést, hogy két
dolgozót elbocsátottunk. Szerencsésen alakult ez, mivel az egyik dolgozó fel kívánt mondani
családi okok miatt, a másik dolgozó pedig utazás miatt hosszabb időre fizetés nélküli szabadságra akart menni. Tehát igazi sérelmek nélkül sikerült végrehajtanunk ezt az intézkedést.
Az elbocsátott dolgozók munkájának kompenzálásaként közcélú foglalkoztatott segített be a
konyhán. Ennek a dolgozónak is a béréhez és egyéb juttatásaihoz szükséges hozzájárulást
kizárólag Dudar viselte.
A díjak megállapításánál 4 %-os meghirdetett inflációval számoltunk, ennek ellenére ismert
tény, hogy az üzemanyag és élelmiszerárak drágulása miatt legalább 6 %-os a valós infláció.
Így emiatt is értékvesztése van Dudarnak, amit év közben nem tudunk érvényesíteni, mivel
egy elfogadott díjrendelettel számolhatunk csak.
A jövő évre Nagyesztergár kérésének megfelelően úgy kalkulálunk, hogy a díjak lehetőleg ne
emelkedjenek, a lakosság pedig elégedett legyen a minőséggel, az ár-érték aránnyal.
Ezen felül Dudar önkormányzata saját költségén vállalja minden évben a konyha felújítási,
karbantartási feladatainak munka- és anyagköltségét.
Természetesen ezen felül továbbra is biztosítjuk az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat valamennyi rendezvényére a konyha felszerelését, szükség esetén a dolgozók általi
ételkészítést is.
Remélem ezen tájékoztatás ismeretében elfogadható Nagyesztergár számára továbbra is, hogy
a konyha szolgáltatásait veszik igénybe. Mi igyekeztünk a problémák orvoslása érdekében a
tőlünk telhető valamennyi intézkedést megtenni.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Köszönjük. Számunkra elfogadható, ha partnerként kezelnek bennünket, a kéréseinket figyelembe veszik és le tudunk ülni tárgyalni, egyeztetni. Nem szerencsés az a helyzet, amikor a
testület úgy érzi, kész tényeket kap kézbe, amivel mást nem tud tenni, csak elfogadni. De azt
elmondhatom, hogy az étel minőségével nagyon meg vagyunk elégedve. Azt pedig szeretném
megköszönni, hogy valóban minden alkalommal segítőkészen rendelkezésre áll a konyhai
személyzet és a rendezvényeinkre történő főzést elvállalják.
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Istenes József képviselő:
Én nagyon örülök neki, hogy sikerült végre előrelépnünk.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Ez a napirend nem igényel döntést, így lépjünk tovább. A tájékoztatást természetesen megköszönjük.
4. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A következő napirendi pontunk a jövő évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Az ehhez kapcsolódó írásos előterjesztés is kiküldésre került. Mint tudjuk a kistérségi társulás keretében biztosítjuk ezt a feladatellátást, ami számunkra nagyon kedvező. A belső ellenőrzés ugyanis segítő
szándékkal feltárhat hibákat, hiányosságokat, amelyek javíthatók egy esetleges ellenőrzést
megelőzően. Van-e a tervvel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a jövő
évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a belső ellenőrzési tervet.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
96/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyző által előterjesztett, a 370/2011.(XII.31) Kormány rendelet 29.§ előírásai alapján elkészített 2013. évi belső
ellenőrzési tervet – mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi - jóváhagyja, és utasítja a
Körjegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.
Felelős:
Határidő:

Szafner József Körjegyző
folyamatos

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzési tervet.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
67/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyző által előterjesztett, a
370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 29.§ előírásai alapján elkészített 2013. évi belső ellenőrzési tervet – mely a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi - jóváhagyja, és utasítja a
Körjegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.
Felelős:
Határidő:

Szafner József Körjegyző
folyamatos
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5. napirendi pont:
Rókák belterületi elterjedéséből adódó önkormányzati feladatok
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Az ötödik napirendi pont a rókák elszaporodásához kapcsolódó feladatok ellátása. Azt mindannyian tudjuk, hogy egyre több rókával találkozunk belterületen. Miután több egyeztetést
tettünk ez ügyben, a végleges válasz az volt, hogy ezt a problémát az önkormányzatnak a vadásztársasággal közösen kell megoldani. Ehhez szükséges csapdát vásárolni, amelynek az ára
22.000 Ft. A javaslatom az, hogy közösen vásároljunk egy darabot és oda rakjuk ki, ahol
szükség van rá.
Rostás Attila képviselő:
A rókák elszaporodását véleményem szerint az is elősegíti, hogy egyre több az elhanyagolt
terület a belterületeken. Az első lépésként ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosait kellene
felszólítani.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Próbáltuk már ezt, de sajnos általában az ilyen ingatlanoknak több tulajdonosa van, akik egymásra mutogatnak és egyik sem tesz semmit. Nem nagyon van eszközünk a szankcionálásra.
De amennyiben valakinek van jó megoldása erre a problémára, szívesen fogadjuk.
Rostás Attila képviselő:
A tisztességes embereket azonban bosszantja, hogy nem kevés energiájába és pénzébe kerül a
területe rendben tartása. Miért nem vonatkozhat ránk is ezek a szabályok?
Tóth Edina Kitti polgármester:
Az önkormányzat sem mehet be a területre, hogy lekaszálja a gyomot, mert akkor birtokháborítást követ el. Sajnos ez egy rókafogta csuka. Nehéz ezt a kérdést jogszerűen megoldani.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Ha több hozzászólás nincs a rókacsapdákhoz kapcsolódóan, aki egyetért azzal, hogy egy
csapdát vásároljunk, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselőtestülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a csapda vásárlását.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
97/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dudar Község
Önkormányzatával közösen 1 db rókák befogására alkalmas élvefogó csapdát vásároljon.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csapda megrendeléséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a csapda vásárlását.
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Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
68/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nagyesztergár Község
Önkormányzatával közösen 1 db rókák befogására alkalmas élvefogó csapdát vásároljon.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csapda megrendeléséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal
6. napirendi pont:
Sziréna ellenőrzés tapasztalataiból adódó feladatok

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A hatodik napirendi pontunk keretében a szirénák ellenőrzési tapasztalatait szeretném ismertetni. A Katasztrófavédelem végzett ellenőrzést mindkét településen. Nagyesztergáron megtaláltuk a szirénát, de nem működik, mivel nincs bekötve a villamos áramra.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudaron egyátalán nincs sziréna, így ezt a hiányosságot haladéktalanul pótolni kell.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Akkor aki egyetért azzal, hogy a sziréna üzemképessé tételéről az előírásoknak megfelelően
gondoskodjunk, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselőtestülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a sziréna felújítását.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
98/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a lakossági
riasztó sziréna felújítását el kell végezni a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezéseinek teljesítése érdekében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sziréna működőképessé tételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar esetében pedig aki egyetért azzal, hogy a sziréna megvásárlásáról gondoskodjunk, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a sziréna vásárlását.
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Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
69/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért 1 db lakossági riasztó sziréna vásárlásával a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezéseinek teljesítése érdekében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sziréna beszerzéséről és üzembe helyezéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal
7. napirendi pont:
Vegyes ügyek

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
A vegyes ügyek között a meghívó után érkezett, de határidős döntést igénylő témák megbeszélésével folytatnánk. Először is tájékoztatni kívánom a képviselő-testületeket, hogy Kormányhivatal a kötelező felvételt biztosító oktatási intézményekre vonatkozóan kéri a véleményünket, döntésünket. A kiküldött tájékoztató szerint a nagyesztergári iskolának kizárólag a
településre vonatkozóan van felvételi kötelezettsége, míg a dudari iskola esetében a felvételi
körzet Bakonynánára és Dudarra terjed ki. Van-e ehhez kapcsolódóan bárkinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Kormányhivatal által küldött körzethatárokat,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az iskolai körzethatárokat.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
99/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a
kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzethatáráról készített tervezetet, mely alapján a
nagyesztergári Ányos Pál Általános Iskola kizárólagos felvételi körzetét Nagyesztergár település képezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatalt.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az
iskolai körzethatárokat.
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Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
70/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
24. § (1) bekezdése alapján elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a kötelező
felvételt biztosító iskolák felvételi körzethatáráról készített tervezetet, mely alapján a dudari
Általános Iskola kizárólagos felvételi körzetét Dudar és Bakonynána települések képezik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatalt.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Az elmúlt együttes ülésen már szó volt arról, hogy a Bakonykarszt Zrt.-nek a jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzatok részére vissza kell adnia a bevitt vagyont. Most elkészült a végleges egyetértési nyilatkozat, valamint az üzemeltetési szerződés kiegészítése, ami
alapján a további működtetést, üzemeltetést biztosítani lehet. Annak érdekében, hogy a vagyonátadás december 31-i fordulónappal átadásra kerülhessen és január 1. után is ledokumentáltan, jogszerűen folyhasson az üzemeltetés, ezen két megállapodás elfogadásáról és 2012.
december 5. napjáig történő megkötéséről kell gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a vagyonátadás a korábban elmondottaknak megfelelően alakul, javaslom annak elfogadását. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, aki elfogadja a vagyonátadásra vonatkozó egyetértési nyilatkozatot, valamint az üzemeltetési szerződés kiegészítését, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 7
igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a megállapodásokat.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
100/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta
a
”BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés
Kiegészítés tervezeteinek jóváhagyása a víziközmű-vagyon átháramoltatásával kapcsolatban a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1.) Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés 8. számú mellékletében található Egyetértési Nyilatkozat tervezetet és az előterjesztés 9. sz. mellékletében
található Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezetet elfogadja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy BAKONYKARSZT Zrt. által
végleges formában kidolgozott és 2012. decemberében megküldendő Egyetértési Nyilatkozatot és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
2012. december 5.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a
Bakonykarszt által előkészített megállapodásokat.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
71/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a ”BAKONYKARSZT Zrt-vel
megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezeteinek
jóváhagyása a víziközmű-vagyon átháramoltatásával kapcsolatban a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1.) Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés 8. számú mellékletében
található Egyetértési Nyilatkozat tervezetet és az előterjesztés 9. sz. mellékletében található
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezetet elfogadja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy BAKONYKARSZT Zrt. által
végleges formában kidolgozott és 2012. decemberében megküldendő Egyetértési Nyilatkozatot és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
2012. december 5.

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Részemről az utolsó vegyes ügyi téma a hóeltakarítás kérdése. A polgármester asszonnyal
történt egyeztetés szerint Dudaron már a beérkezett árajánlatokról kell dönteni, míg Nagyesztergár esetében a pályázati kiírást kell elfogadnunk. Talán ezt a hónapot még hó nélkül megússzuk. De szükséges megbeszélnünk, hogy hogyan írjuk ki a pályázatot? Csak akkor fizessünk, ha hó van? Vagy legyen átalánydíj?
Istenes József képviselő:
A vállalkozó tavaly is nagyon rugalmasan kezelte a számlázást és elégedettek is voltunk a
munkájával.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Akkor javaslom, hogy december 1-jei kezdéssel és a tavalyi feltételekkel hirdessük meg a
pályázatot.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
101/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a település hó-, és síkosság mentesítésére vonatkozóan pályázatot hirdet.
A megbízás tárgya:
A megbízás formája:
A megbízás időtartama:
A megbízási díj:

Nagyesztergár község belterületi útjainak hó-, és síkosság
mentesítése saját eszközökkel, gépekkel
vállalkozói megbízási szerződés
2012. december 1. - 2013. március 31.
havi átalánydíj
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat meghirdetésére.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar esetében ahogy már elhangzott beérkeztek az árajánlatok, melyeket a képviselők részére kiküldtünk. Készítettem egy összefoglaló táblázatot is az árajánlatok alapján és ebből megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlat a Rauch Trans Kft.-től érkezett, így javaslom ennek elfogadását. Az írásbeli előterjesztéshez, illetve a határozati javaslathoz kapcsolódóan
van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a Rauch Trans Kft. árajánlatát
elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az árajánlatot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
72/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a település hó- és síkosság mentesítésére
beérkezett árajánlatok közül a Rauch Trans Kft. (Csesznek, Vasút u. 21.) ajánlatát ítélte a legkedvezőbbnek, így 2012. december 1. napjától – 2013. március 31. napjáig a feladatellátással
megbízza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban szereplő összegekkel
a megbízási szerződést megkösse.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Vegyes ügyek között van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést 18 órakor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Szafner József
körjegyző
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