TARTALOMJEGYZÉK
ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS
ŰJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. november 8-i együttes nyílt ülése

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
HATÁROZATOK 222-225.
RENDELETEK
30.
-

30/2018. (XI. 09.) önkormányzati rendelet: A köztisztviselői illetményalap és illetményki
egészítés megállapításáról szóló rendelet elfogadása
222/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosításának elfogadása
223/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
224/2018. (XI. 08.) Önkormányzati határozat: Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
225/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról

Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
HATÁROZATOK 149-152.
RENDELETEK
18.
-

149/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Napirendi pontok elfogadása
18/2018. (XI. 09.) Önkormányzati rendelet: A köztisztviselői illetményalap és illetményki
egészítés megállapításáról szóló rendelet elfogadása
150/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosításának elfogadása
151/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
152/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozat: Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
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Ügyiratszám: ÚJL/ 3 7 - 1 7 /2018.
ÁLM/ 1 0 - 3 2 /2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Újléta Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 8-án 1300 órakor
kezdődő együttes nyílt üléséről.

Az ülés helye:

4288 Újléta Kossuth u. 20. Faluház Díszterme

Álmosd Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Tóth Sándor
polgármester
Markocsány Tamásné
alpolgármester
Adorján Csabáné
képviselő
Ari Sándor
képviselő
Újléta Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
polgármester
Szimáné Tóth Erzsébet
alpolgármester
Dr, Molnár Tibomé
képviselő
Gazsi László
Nagyné ICocsordi Mónika képviselő
Oláh Imre
képviselő
képviselő
Szima Gábor
Igazoltan távol:

Bacsa László Zsolt
Bardovics Sándor
Tóthfalusi Barnabás
Kis Ferenc

képviselő (Álmosd)
képviselő (Álmosd)
képviselő (Álmosd)
képviselő (Újléta)

A meghívottak közül az ülésen megjelentek: dr. Medve Erzsébet jegyző
Ferencz Zoltánné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Kissné Vágner Emma
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket és átadja a
szót Tóth Sándor polgármesternek.
Tóth Sándor polgármester:
Tóth Sándor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket és megállapítja, hogy
Álmosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, Újléta Község Önkormány
zatának Képviselő-testülete határozatképes és javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1.

A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet elfo
gadása.
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző

2. Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző
3. Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző
4. Különfélék
A polgármester felkéri Kissné Vágner Emmát a jegyzőkönyv vezetésére.
Álmosd Község Önkormányzata képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére és az ülés
napirendjére tett javaslatot elfogadta.
Ezt követően Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tar
tózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Újléta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés meghívójá
ban közölt napirendi pontokkal egyetért, és úgy határozott, hogy azokat elfogadja megtárgyalásra.
Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: azonnal
1. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet el
fogadása.
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző
Tóth Sándor polgármester:
Felkérném Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot,
dr. Medve Erzsébet jegyző:
Az előterjesztés kiküldésre került. Erről tavaly is volt szó, és akkor mindkét testület megszavazta az
emelt illetményalapot. Ezt minden évben meg kell újítani, minden évben újra el kell fogadni, ezért
került napirendre ez a rendelet-tervezet.
Adorján Csabáné képviselő:
Az illetménykiegészítés mivel adható, adtuk-e ezt tavaly is?
Ferencz Zoltánné aljegyző:
Igen. Ebben semmi nem változott.
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Tóth Sándor polgármester:
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Álmosd Község Önkormányzata képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap és illetményki
egészítés megállapításáról szóló előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartóz
kodás nélkül meghozta az alábbi rendeletet:
Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2018. (XI. 09.) önkormányzati rendelete
a köztisztveselői illetményalap és illetménykiegészítés
mértékének megállapításáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont
jában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendeli el:
1. § Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők tekintetében az illetményalapot 50.000 forintban állapítja meg.
2. § (1) A középiskolai végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg.
(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 10 % illetménykiegészítés illeti meg.
3. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Tóth Sándor
polgármester

Újléta Község Önkormányzata képviselő-testülete a a köztisztviselői illetményalap és illetményki
egészítés megállapításáról szóló előterjesztés alapján 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartóz
kodás nélkül meghozta az alábbi rendeletet:
Újléta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2018. (XI. 09.) önkormányzati rendelete
a köztisztveselői illetményalap és illetménykiegészítés
mértékének megállapításáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont
jában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló
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2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendeli el;
1. § Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők tekintetében az illetményalapot 50.000 forintban állapítja meg.
2. § (1) A középiskolai végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg.
(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 10 % illetménykiegészítés illeti meg.
3. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

Szimáné Tóth Erzsébet
polgármester

tásának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző
Tóth Sándor polgármester
Felkérném Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Medve Erzsébet jegyző:
Ez a napirend azért kerülne elfogadásra, hogy egyszerűsödjön a két önkormányzat közötti elszámo
lás. A jövőben nem a jegyzői bér 20 %-a lenne az Újléta által fizetendő hozzájárulás mértéke, ha
nem e helyett két variáció készült, melyhez átadja a szót aljegyző asszonynak, mert az erre vonatko
zó előterjesztést ő dolgozta ki.
Ferencz Zoltánná aljegyző:
Az előterjesztésben minden lényeges információ szerepel. A két önkormányzat szoros és hathatós
együttműködésének további feltétele lenne, hogy a pénzügyi elszámolások zökkenőmentesen tör
ténjenek. Ezzel kapcsolatban sajnos az idén is volt gond, és ezt szeretnénk elkerülni a jövőben.
Egyik önkormányzatnak sem érdeke, hogy más települést válasszon, mert mind a két önkormányzat
rosszabbul járna, ha más önkormányzathoz csatlakozna. Emellett az elmúlt két évbe befektetett
munka veszne kárba. Mindkét változat esetén számszakilag hasonló összegek jönnek ki. Ha forintosítjuk, ez 1,5 millió forintot jelent. Vagyis a többletmunkáért ennyit fizetne Újléta önkormányzata.
2016-ban ez az összeg kb. 800 ezer forint volt. Azóta emelkedett a jegyzői bér, és a jelenlegi bérrel
számolva a 20 % kb. 1,5 millió forintot jelent. Szeretnénk, ha a két változat közül az egyik alapján
tudnánk módosítani a megállapodást, ami a jövő évi elszámolást egyszerűsítené. Ezen kívül felme
rült, hogy Újléta késedelmes fizetése miatt kamatfizetésre kötelezett. A késedelmes fizetést már
2016-ban is jeleztük, hiszen a tartozást mindig berakjuk a rendkívüli támogatásra benyújtható pá
lyázatba, és ezért mindig csúszásban vagyunk a fizetéssel. Most konkertizálnánk a késedelmi kamat
mértékét, mert alapból a megállapodásban nem szerepelt, ez nem volt probléma, ugyanis ebben az
esetben a Ptk. szerint a jegybanki alapkamattal lehetne számolni. Jelenleg ez nagyon minimális,
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mindössze 0,9 %, ezért ennek a kétszeresében határoznánk meg, mint ahogy a közigazgatási ható
sági eljárásokban is szokás. Az A) változat alapján ez lenne a megállapodás módosításának a lénye
ge. A B) változat gyakorlatilag ugyanaz, csak a korrekciós tényezőre jutó támogatás kerülne teljesen
átengedésre Álmosd részére. A megállapodás módosítása 1. pontjának d) pontja került be a korábbi
- tavasszal beterjesztett - változathoz képest, mert időközben megjelent a 2019. évi költségvetési
törvény, amelyben már szerepel az önkormányzatok részére egy új kiegészítő támogatás. Már 11.
éve nem emelték a 38 650 forintos illetményalapot, ezért is tért el ettől az illetményalaptól az önkormányzat tavaly óta a költségvetési törvény felhatalmazása alapján. Viszont még így is rendkívül
alacsony a hivatali dolgozók fizetése. A magasabb illetményalap ellenére is van, akinek a garantált
minimálbérre kell kiegészíteni az illetményét. Mivel a 2019. évi költségvetési törvényben sem
emelték az illetményalapot, emiatt lesz lehetőség kiegészítő támogatásra. Nagy valószínűséggel
Álmosd Község Önkormányzata a közös hivatal dolgozóira tekintettel jogosult lesz a kiegészítő
támogatásra. Ezért van beépítve a megállapodás-módosítás másik változatába a d) pont. Az 1. szá
mú melléklet szerinti változat lenne az egyszerűbb, mert a teljes állami támogatás főösszege, ami
most kb. 41 millió forint, vagyis az, amit a közös hivatal fenntartására kap a két önkormányzat, an
nak a bizonyos százalékával számolunk.
Tóth Sándor polgármester:
Nem találom a határozati javaslatnál a jegybanki alapkamat kétszeresének a rögzítését. A 3,5 %-ot
látom a határozati javaslatban, de arról meg nem beszéltünk.
Ferencz Zoltánná aljegyző:
A határozati javaslatban nem kell szepeltetni, mert a megállapodás-módosítás mindkét tervezetének
3. pontjában szerepel. Arról nem kell külön határozni, magába a megállapodásba fog bekerülni.
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Erre azért kerülne sor, hogy könnyebb és egyszerűbb lenne az elszámolás. Mindig kértük a kimuta
tást, de mindig egy félévre, vagy nyolc hónapra kaptuk meg és azt sem tudtuk, hogy miért kell majd
nekünk fizetni, a kamatot sem tudtuk hogy mire van felszámolva, és milyen mértékű kamattal szá
moltak.
Tóth Sándor polgármester:
Én az 1-es változatot egyszerűbbnek látom.
Ferencz Zoltánná aljegyző:
Nem tudjuk, hogy ez a kiegészítő támogatás, ami most épült be a 2019. évi költségvetési törvénybe,
hogy az hogyan fog megjelenni, mert a normatíva igénylő felület sem nyílt még meg, ezért nem
tudjuk, hogy az korrekciós tényezőként jelenik meg vagy sem, vagy egyáltalán hova kerül be. Újléta a normatíva igénylésnek ezt a részét nem is látja, csak Álmosd. Azért is szerepel a megállapodás
ban, hogy azt kérnénk január 31-ig, mert akkor látnánk, hogy mennyi az állami támogatás főössze
ge. Az 1-es melléklet szerinti módosítás a legegyszerűbb változat.
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Adorján Csabáné képviselő:
Mindenki maga fizeti a jegyzőjéét. A fő összeg 3,5 %-a jönne Új létárói Álmosdra. Mindenképpen
az átláthatóbbat és az egyszerűbbet javasolja. Nem akarjuk egymást sem átverni, sem kihasználni,
hanem egymást segíteni.
Tóth Sándor polgármester:
Javasolja az A) határozati javaslat elfogadását.
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivata lét
rehozásáról szóló megállapodás módosítását 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nél
kül elfogadta.
Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
222/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően módosítja,
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a meg
állapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011, évi CLXXXEX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küld
je meg.
Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Tóth Sándor polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

Újléta Község Önkormányzata képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivata létre
hozásáról szóló megállapodás módosítását 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadta.
Újléta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a meg
állapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küld
je meg.
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Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

3.

Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
Előterjesztő: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Dr. Medve Erzsébet jegyző:
Ez az előterjesztés is kiküldésre került. Gyakorlatilag ugyanaz, mint tavaly volt. Ajutalom keretöszszege a költségvetésbe be lett tervezve mind a két képviselő-testület részéről. Ez az összeg rendel
kezésre áll. El kellene dönteni, hogy rendelkezésre bocsátja-e a két testület ezt az összeget, vagy
sem.
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Azt is el kell dönteni, hogy milyen módon, mert két lehetőség van, vagy mindenki egy havi illet
ménnyel megegyező jutalmat kap, vagy differenciáltan, attól függően, hogy ki milyen munkát vé
gez, vagyis a minősítés alapján.
Dr. Molnár Tiborné alpolgármester:
Mindenképpen a differenciált jutalmazást támogatja.
Adorján Csabáné képviselő:
A jutalmazás tényét döntjük most el, azt hogy adjunk, vagy ne adjunk. Ha adunk, akkor hogyan
adjunk. A jól végzett munka, egyenlő fizetés. Kiemelkedő teljesítmény, illetve hozzáállások, egyéb
paraméterekkel, egyenlő a jutalom az én számomra. Az álmosdi hivatal munkáját szeretném egy
kicsit boncolgatni. A hivatalban többen vannak, mint az államilag finanszírozott létszám, az önkor
mányzat büdzséjéből ezt ki kell egészíteni, illetve felemeltük 50 ezer forintra az illetményalapot és
ez már jutalom, mert ha a 38 650 forint maradt volna, ez nagyon kevés lenne. A közszférában lét
számleépítés van. Nálunk problémák sorozata derült ki a hivatali dolgozók mulasztása miatt, pana
szok is merültek fel, megoldatlan, vagy rosszul megoldott ügyek sorozata miatt. Nem látom azt,
hogy fölfelé haladnánk egy kicsit. A másik intézményünk az óvoda és a konyha. Szeptember óta
kettős kifizetés van, az önkormányzat állja az új dolgozó bérét, amíg a nyugdíjba vonuló vezető
óvónő a felmentését tölti. A másik dolog, hogy az idő előtt nyugdíjba vonuló vezető óvónőnek nem
került kiadásra a szabadsága. O is hirtelen jelentette be, hogy elmegy, ez nem lett betervezve és elég
nagy összegű kifizetés történt, pedig képzett vezető-helyettes is volt, mégis valaki hibázott, mert a
szabadsága a törvénynek megfelelően nem lett kiadva. Ez is többlet költségbe került az önkormány
zatnak. A konyha szakácsa kiemelt bérrel lett felvéve, holott két közmunkás is segíti a munkáját. Az
élelmezésvezetőnek az önkormányzattal szemben elévült köztartozása volt és a belső ellenőrzés is
súlyos hibákat tárt fel az élelmezésvezető munkájában. Egyáltalán nem forgalomérdekelt a konyha.
Az Önkormányzatnak van még öt dolgozója, köztük két mezőőr. Én gondolkodok rajta, hogy kinek
adjunk jutalmat, vagy én kinek adnék jutalmat, most úgy gondolom, hogy az idén kihagynám.
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Dr. Medve Erzsébet jegyző:
Ők nem köztitsztviselők.
Ari Sándor képviselő:
Nekem hasonló a véleményem az előttem szólóval. Nem tudjuk, hogy most hogy állunk anyagiak
ban, mert tavaly is azt az elvet követtük, hogy vagy mindenki kapjon, vagy senki ne kapjon jutal
mat. Azt tudom, hogy elég sok többletkiadásunk volt az idén, és még várható is többletkiadás.
Tóth Sándor polgármester
A köztisztviselők jutalmazására rendelkezésre áll a keret.
Markocsány Tamásné alpolgármester:
Amíg polgármester nélkül működött az önkormányzat, az az elv működött, hogy minden dolgozó
egyformán legyen jutalmazva. Korábban ez úgy volt, hogy a köztisztviselők kaptak, a közalkalma
zottak nem kaptak, és akkor úgy gondoltuk, hogy minden dolgozó egyforma, akár köztisztviselő,
akár közalkalmazott. Mindenki végzi a munkáját, számunkra egyformának számítottak, és ugyan
úgy kapott mind a két réteg jutalmat. Illetve a közalkalmazottak, mivel nem kapnak cafetériát és
semmilyen plusz juttatást, ezért ők megkapták havonta visszamenőlegesen az 5 000 forintos Erzsé
bet utalványnak megfelelő cafetériát. Nem ide tartozik a közalkalmazottak jutalmazása, de nekünk
jövő héten lesz egy testületi ülés, ahol szerepel az is, hogy a közalkalmazottaknak is adjunk jutal
mat, viszont a betervezett keretösszeg sehogy sem jön számomra össze, mert ott öt dolgozóra van
700 ezer forint betervezve, így azt gondolom, hogy ebben a témában én most tartózkodnék, ugyan
azt az elvet képviselve, hogy amikor látom, hogy ennek a keretösszege meglesz, akkor elgondolkodók rajta, mert azt mondom, hogy vagy mindenkinek adjunk, vagy senkinek ne adjunk.
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Most csak a köztisztviselőkről beszélünk. Nem akarom megvédeni a ti köztisztviselőiteket, én az
enyéimből indulok ki, mert sokat dolgoznak, de úgy gondolom, hogy annak idején a költségvetés
ben ti is elkülönítettetek egy bizonyos összeget a köztisztviselők jutalmazására, tehát ez a pénz
megvan, és ha úgy látjátok, hogy nem mindenki úgy végzi a munkáját, vagy nem úgy áll a dolgok
hoz, akkor azért van a minősítés, amit a jegyző asszonynak kell elkészíteni, és ez alapján lehet a
jutalmat osztani. Aki maximálisan teljesít, annak nagyobb összeget.
Ari Sándor képviselő:
Megvan az összeg, de a költségvetésbe más tételek is be voltak építve, amiket már átcsoportosítot
tunk.
Oláh Imre képviselő:
Tavaly ilyenkor valószínű, hogy ugyanezek voltak a felállások és ha jól emlékszem, mi akkor a dif
ferenciáltat választottuk, és ha az emlékeim nem csalnak, akkor én valami olyasmit kértem, hogy ez
a differenciált minősítés ha elkészül, akkor arról a képviselők kapjanak tájékoztatást. Lehet, hogy
volt is ilyen, csak én éppen azon az ülésen nem voltam itt, de én nem emlékszem, hogy ilyennel
találkoztunk volna. Nekem az lenne a kérésem, ha most megszavazzuk a differenciált jutalmazást,
akkor alkalomadtán egy tájékoztatást kapjunk.
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Ferencz Zoltánná aljegyző:
Félévente kell a dolgozók teljesítményértékelését elvégezni egy ún. TÉR rendszerben. Az újlétai
kirendeltségen dolgozók teljesítményének értékelését én végzem el, én rögzítem, illetve teszek egy
javaslatot a két vezető, vagyis a polgármester asszony és a jegyző asszony részére. Természetesen
figyelembe vesszük az adott évben végzett munkát, illetve a célkitűzésként meghatározott feladatok
elvégzésének a mikéntjét. Ebből a kettőből tevődik össze a féléves teljesítményértékelés. Az idei
második féléves teljesítményértékelést jövő január 31-ig kell elkészíteni. A jutalmazás év végén
szokott lenni, tehát mindig az első félév, illetve az előző év második félévét tudjuk alapul venni.
Ezek a teljesítményértékelések megvannak. Tavaly is ennek alapján kerültek a jutalmak felosztásra.
A novemberi zárt ülésre ezt a tájékoztatást elkészítem.
Úgy gondolom, hogy a köztisztviselők illetményének alacsony összege miatt mindenképpen célsze
rű valahogyan honorálni azoknak a kiemelkedően magas színvonalon teljesítő dolgozóknak a mun
káját, akik folyamatosan többletmunkát végeznek, plusz feladatokat vállalnak. Sajnos azt kell meg
állapítani, hogy nem egyformán teljesítenek a dolgozók, nem azonos a hozzáállásuk. Van aki sok
mindent szívesen elvállal, és próbál 100 %-osan teljesíteni, van aki többszöri felszólításra sem végzi
úgy a munkáját, ahogy az elvárható lenne. Lehet fegyelmi eljárást indítani, volt is arra példa, de
nem ésszerű, hogy valakitől ilyen módon megváljunk. Egy kétes kiemenetelü, nagyon hosszadal
mas bírósági eljárás bevállalását nagyon meg kell gondolni. Jutalmazás nélkül viszont nem tudunk
különbséget tenni. A köztisztviselői illetményalap képviselő-testület által megállapított összege
alapján sem tudunk mást tenni, az alapján kell besorolni a dolgozót, és a munkája minőségének el
ismerése elvész. Ajutalom megállapítása az egyedüli lehetőség.
Tóth Sándor polgármester:
Én azt gondolnám, hogy valamilyen szinten mindenképpen kellene a köztisztviselőket jutalmazni.
Én a differenciált jutalmazást támogatom. Szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot.
Álmosd Község Önkormányzata képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartóz
kodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
223/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi határozati javaslatot elutasította:
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egy havi illetménynek
megfelelő jutalmat biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
Határidő:
értei emszerű”
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Tóth Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot.
Álmosd Község Önkormányzata képviselő-testületé 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartóz
kodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
224/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi határozati javaslatot elutasította:
„Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazására a
személyi juttatáson belül a tervezett jutalom előirányzatából a teljes előirányzat
összegét engedélyezi jutalom címén kifizetni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
értelemszerű”

Tóth Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátja az 3. számú határozati javaslatot.
Álmosd Község Önkormányzata képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartóz
kodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
225/2018. (XI. 08.) önkormányzati határozata
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el:
„Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évben nem engedélyez jutalmat kifizetni az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek részére.
Felelős:
Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
Határidő: értelemszerű”
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot.

11

Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartóz
kodás nélkül a következő határozatot hozta:
Újléta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
151/2018. (XI.08.) képviselő-testületi határozata
Új éta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi határozati javaslatot elutasította:
„Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egy havi illetménynek
megfelelő jutalmat biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
Határidő:
értelemszerű”
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot.
Újltéa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartóz
kodás nélkül a következő határozatot hozta:
Újléta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2018. (XI.Ö8.) képviselő-testületi határozata
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazására a
személyi juttatáson belül a tervezett jutalom előirányzatából a teljes előirányzat
összegét engedélyezi jutalom címén kifizetni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
értelemszerű”

4. Különfélék
Tóth Sándor polgármester:
Lenne-e valakinek kérdése, felvetése a különfélékben?
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Adorján Csabáné képviselő:
Újlétán hogyan indították be az EFOP 1.5.3 pályázatot? Nem részleteiben, csak azt, hogy kik
kerültek bele és hogyan?
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester:
Újléta Hajdúhadházzal van konzorciumban, Álmosd pedig Nyíradonnnyal, a kettő teljesen másként
van felépítve, nem azonos.
Van egy ÉAOP 4.1.2-es közös pályázatuk. Ez a pályázat egy úthálózat építést és fejlesztést takar
Újléta és Sarad között. 135.246 euró összegre lett pályázva Újléta, Álmosd, Diószeg és Sarad
közötti útépítésre. A 2012. évi közbeszerzési tervben találták meg. 2016-ban kapott levelet, ami
arról szólt, hogy Köteles István polgármester úrnak a tulajdonviszonnyal kapcsolatos hiánypótlást
kellett volna beküldenie, amelyet tudomása szerint nem küldött be. Emiatt felfüggesztették a
pályázatot. Az egész projekt Álmosdnál kell, hogy legyen és ezt a levelet megkeresteti és átküldi
Álmosdnak.
Ferencz Zoltánná aljegyző:
Újléta honlapjáról töltötték le a 2012-es közbeszerzési tervet. A projekt tárgya úthálózat építés és
fejlesztés Újléta és Sarad között.
Tóth Sándor polgármester: ígéretet tesz, hogy ennek a pályázatnak utánanézet. Megköszönte a
képviselők munkáját és az együttes képviselő-testületi ülést 13 óra 40 perckor bezárta.

Újléta, 2018. november 16.
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ÚJÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. NOVEMBER 08. NAPJÁN ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL
MEGTARTOTT EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉHEZ

1)

Szimáné Tóth Erzsébet polgármester

2)

Dr. Molnár Tiborné alpolgármester

3)

Nagyné Kocsordi Mónika képviselő

4)

Oláh Imre képviselő

5)

Szima Gábor képviselő

6)

Kis Ferenc képviselő

7)

Gazsi László képviselő

8)

Dr. Medve Erzsébet jegyző

9)

Ferencz Zoltánná aljegyző
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2. Markocsány Tamásné alpolgármester
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4. Ari Sándor
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MEGHÍVÓ
Almosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 8-án (csütörtök) 13°°órakor
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Ülés helye: Faluház Díszterme
Újléta
Kossuth u. 20.
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Napirend:
1. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet
elfogadása
Előadó; dr. Medve Erzsébet jegyző
2. Az Almosdi Közös Önkormányzati
módosításának elfogadása
Előadó: dr. Medve Erzsébet jegyző

Hivatal

létrehozásáról

szóló

3. Döntés a köztisztviselők jutalmazásáról
Előterjesztő: dr. Medve Erzsébet
4. Különfélék
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Tóth Sándor
polgámestet^gfcs

megállapodás

Előterjesztés
a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés
mértékének megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok köztisztviselői tekintetében az illetményalapot
a mindenkor hatályos központi költségvetési törvény szabályozza. Az illetményalap immár 10 éve
azonos összegű, jelenleg is 38 650 forint. Ezzel az illetményalappal több éves jogviszony fennállása
esetén sem érhető el a központilag megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a
garantált bérminimum.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint
- 2018. január 1. napjától a minimálbér 138 000 forint, a garantált bérminimum pedig 180 500 forint.
2017-ben a két önkormányzat képviselő-testülete 50.000.- forintos illetményalapot állapított meg az
Álmoséi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi
köztisztviselő tekintetében. így a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által 2017-ben lefolytatott
közszolgálati ellenőrzés során megállapított jogszerűtlen állapot rendezésre került, jelenleg a bérek
teljesen jogszerűen vannak megállapítva, egyetlen dolgozónak sem kellett személyi illetményt
megállapítani. A néhány éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezők esetében még a magasabb
illetményalappal számolva is a Korm. rendelet szerinti garantált bérminimum az illetmény.
Az illetményalap mértékének megállapítása mellett szükséges rendelkezni az illetménykiegészítés %os mértékéről, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4)
bekezdése szabályoz. E szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű, illetve valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20

%-a.
Fentiekre tekintettel indokolt a köztisztviselői illetményalap, illetve az illetménykiegészítés
megállapítás áról a két önkormányzat képviselő-testülete által - azonos tartalmú - rendelet
megalkotása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2)
bekezdése során vizsgálni kell:
■ a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását (társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásait; környezeti és egészségi következményeit; adminisztratív terheket
befolyásoló hatásait),
■ a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit,
■ a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
Fenti rendelkezések alapján az előzetes hatásvizsgálat tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:
A rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásának célja a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői illetményének
jogszerű megállapításának fenntartása. A rendeletnek gazdasági hatása nincs, költségvetési
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hatása ténylegesen a következő év költségvetésében fog jelentkezni. Az illetményalap
megtartása éves szinten az idei évhez képest nem okoz változást.
b) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet megalkotásának nincsenek környezeti, egészségi következményei.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem változnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A rendelet megalkotásának szükségességét a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői
illetményének jogszerű megállapítása indokolja.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, annak
alkalmazása személyi, szervezeti vagy tárgyi többletterhet nem jelent. Pénzügyi többletteher az idei
évhez képest nem jelentkezik, a 2019. évi illetmények a Hivatal jövő évi költségvetésébe beépítésre
kerülnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezeteket
a fentiek figyelembe vételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Álmosd, 2018. október 30.
Tisztelettel:

cU- IkdUtfdr. Medve Erzsébet
jegyző
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Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (....) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapításáról

Áímosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők tekintetében az illetményalapot 50.000 forintban állapítja meg.
2. § (1) A középiskolai végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg.
(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 10 % illetménykiegészítés illeti meg.
3. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző
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Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.„/2018. (....) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés
mértékének megállapításáról

Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők tekintetében az illetményalapot 50.000
forintban állapítja meg.
2. § (1) A középiskolai végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg.
(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 10 % illetménykiegészítés illeti meg.
3. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Szimáné Tóth Erzsébet
polgármester

Előterjesztés
az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testűlete a 114/2016. (XII. 19.) önkormányzati
határozatával, míg Újiéta Község Önkormányzata Képviselő-testű lete a 175/2016. (XII. 19.)
önkormányzati határozatával döntött az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) létrehozásáról szóló új Megállapodás elfogadásáról. Az új Megállapodás 2017. február 1.
napjától lépett hatályba. A 2017. október 30-án megtartott együttes képviselő-testületi ülésen sor
került a megállapodás módosítására, ami 2018. január 1-jén lépett hatályba, A Megállapodás újabb
módosítására a két önkormányzat képviselő-testületének 2018. március 5-én tartott ülésén került sor,
azonban a módosított megállapodás ellenére a Hivatal fenntartásával kapcsolatos költségek 2017.
illetve 2018. évi elszámolása során Ismételten merültek fel problémák.
Az elszámolás egyszerűsítése érdekében a Megállapodás újabb módosításának két tervezete került
kidolgozásra. A jegyző kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok (rendeletek kihirdetése, statisztikák
továbbítása, munkáltatói jogok gyakorlása, illetve egyéb feladatok ellátása: munkabér és egyéb
juttatások utalása, bankköltség, stb.) tekintetében az előterjesztés 1. melléklete alapján a közös
önkormányzati hivatal fenntartására kapott állami támogatás bruttó összegének 3,5 %-át Újiéta
Község Önkormányzata megfizeti Álmosd Község Önkormányzatának. Ennek fejében Álmosd további
követelésre nem tarthat igényt. Az előterjesztés 2. melléklete szerint a korrekciós tényező - a
nemzetiségi önkormányzatra tekintettel járó korrekció kivételével - nem kerülne megosztása, az a
fenti feladatok ellátására tekintettel kizárólag Álmosdot illetné. Mindkét változatban rögzítésre került
továbbá, hogy a jegyző alkalmazásával kapcsolatos összes költséget Álmosd, míg az aljegyző
alkalmazásával felmerült valamennyi költséget Újiéta viseli. Késedelmes teljesítés esetén a
kamatfizetés a Ptk-ban meghatározott mérték (jelenleg 0,9 %) kétszeresében lenne meghatározva. A
fenti módosítások lehetővé tennék, hogy a pénzügyi elszámolások zökkenőmentesen történjenek. A
módosítás kizárólag a két önkormányzat konszenzusán alapulhat, amely a további együttműködés, a
közös hivatal további közös fenntartása érdekében szükséges.
A Megállapodás 3.2. pontja szerint annak módosítását a felek bármikor kezdeményezhetik. A
módosításra vonatkozó javaslat alapján az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője készíti elő
a megállapodás módosítását és terjeszti a képviselő-testületek elé. A módosított megállapodás
elfogadására együttes képviselő-testületi ülésen kerül sor, úgy, hogy a közös önkormányzati hivatalt
létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei külön-külön hoznak - minősített többséggel - döntést.
A megállapodás-módosítás hatályba lépését úgy kell meghatározni, hogy annak időpontja és a
képviselő-testületi döntések időpontja között legalább 45 nap biztosított legyen. A módosítás
tervezeteinek a Hivatal működtetésére kapott állami támogatás, illetve a felmerülő kiadások
megosztására irányuló részei tekintetében indokolt azok 2019. január 1. napjától történő alkalmazása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodás
módosítás tervezeteket a fentiek figyelembe vételével megtárgyalni és azok közül az egyik változatot
elfogadni szíveskedjen.
A) Határozati javaslat:
1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testű lete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
megállapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küldje
meg.
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Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Tóth Sándor polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

B) Határozati javaslat:
1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
megállapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küldje
meg.
Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Tóth Sándor polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

A1 Határozati javaslat:
1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
megállapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küldje
meg.
Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

B) Határozati javaslat:
1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást aláírja.
3. A Képviselő-testület megbízza az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
megállapodás-módosítást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85. § (3c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak küldje
meg.
Felelős:

a 2. pont vonatkozásában: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
a 3. pont tekintetében: Dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

15 napon belül

Álmosd, 2018. október 30.
Tisztelettel:
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1. melléklet

AZ ÁLMOSD! KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
szóló

M e g á l l a p o d á s m ó d o s ít á s a

1. A megállapodás 8.3. pontja helyébe az alábbi 8.3. pont lép:
„8.3. A közös önkormányzati hivatal fenntartására kapott állami támogatást az alábbiak szerint kell
megosztani:
a) Az alaptámogatás és a közös önkormányzati hivatal fenntartására tekintettel járó korrekciós
tényező összegét a tárgyévet megelőző év január 1-jén fennálló állandó lakosok számának - két
tizedesjegyre kerekített - arányában kell megosztani.
b) A nemzetiségi önkormányzatokra tekintettel járó korrekciós tényező mindkét önkormányzatot az
illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatok száma alapján illeti meg.
c) Az a) és b) pont alapján kiszámított, Álmosdra jutó állami támogatás kiegészítéseként a jegyző
kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok {rendeietek kihirdetése, statisztikák továbbítása,
munkáltatói jogok gyakorlása, illetve egyéb feladatok ellátása: munkabér és egyéb juttatások utalása,
bankköltség, stb.) ellátására Újléta Község Önkormányzata köteles a közös hivatal fenntartására járó
állami támogatás 3,5 %-ának megfelelő összeg megfizetésére.”
2. A megállapodás 9.3. pontja helyébe az alábbi 9.3. pont lép:
„9.3. A jegyző illetményét, annak járulékait, illetve egyéb juttatásait, munkába járással összefüggő
kiadásait Álmosd Község Önkormányzata, míg az aljegyző illetményét, annak járulékait, illetve egyéb
juttatásait, munkába járással összefüggő kiadásait Újléta Község Önkormányzata viseli. A közös
önkormányzati hivatal fenntartására járó állami támogatás 3,5 %-ának átengedésére tekintettel
Álmosd Község Önkormányzata nem jogosult a jegyző kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatainak
ellátásával összefüggő személyi jellegű, illetve dologi kiadások megtérítését követelni Újléta Község
Önkormányzatától.”
3. A megállapodás az alábbi 10.4. ponttal egészül ki:
„A fizetési kötelezettség elmaradása esetén - annak esedékességét követő naptól - a kötelezett
önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerinti
kamatmérték kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni.
4. Ez a Megállapodás módosítás 2019. január 1. napján lép hatályba.
Álmosd, 2018..........................

Tóth Sándor
polgármester

Szimáné Tóth Erzsébet
polgármester

Záradék:
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását Ál mosd Község
Önkormányzata Képvíselő-testülete .../2018. (...) képviselő-testületi határozatával, Újléta Község
Önkormányzata Képviselő-testülete ..72018. (....) képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Álmosd, 2018.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

2. melléklet

AZ ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
szóló

M e g á l l a p o d á s m ó d o s ít á s a

1. A megállapodás 8.3. pontja helyébe az alábbi 8.3. pont lép:
„8-3. A közös önkormányzati hivatal fenntartására kapott állami támogatást az alábbiak szerint kell
megosztani:
a) Az alaptámogatás összegét a tárgyévet megelőző év január 1-jén fennálló állandó lakosok
számának - két tizedesjegyre kerekített - arányában kell megosztani.
b) A nemzetiségi önkormányzatokra tekintettel járó korrekciós tényező mindkét önkormányzatot az
illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatok száma alapján illeti meg.
c) Az a) és b) pont alapján kiszámított, Ál mosd ra jutó állami támogatás kiegészítéseként a jegyző
kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok (rendeletek kihirdetése, statisztikák továbbítása,
munkáltatói jogok gyakorlása, illetve egyéb feladatok ellátása: munkabér és egyéb juttatások utalása,
bankköltség, stb.) ellátására tekintettel a közös önkormányzati hivatal fenntartására járó korrekciós
tényező - a b ) pontban foglalt korrekciós tényező kivételével nem kerül megosztásra, arra
kizárólagosan Álmosd jogosult.
d) Bármely további támogatás megosztására az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.”
2. A megállapodás 9.3. pontja helyébe az alábbi 9.3. pont lép:
„9.3. A jegyző illetményét, annak járulékait, illetve egyéb juttatásait, munkába járással összefüggő
kiadásait Álmosd Község Önkormányzata, míg az aljegyző illetményét, annak járulékait, illetve egyéb
juttatásait, munkába járással összefüggő kiadásait Újléta Község Önkormányzata viseli. A közös
önkormányzati hivatal fenntartására járó állami támogatás 8,3.c) pontban foglalt részének
átengedésére tekintettel Álmosd Község Önkormányzata nem jogosult a jegyző kizárólagos
hatáskörébe tartozó feladatainak ellátásával összefüggő személyi jellegű, illetve dologi kiadások
megtérítését követelni Újléta Község Önkormányzatától."
3. A megállapodás az alábbi 10.4. ponttal egészül ki:
„A fizetési kötelezettség elmaradása esetén - annak esedékességét követő naptól - a kötelezett
önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerinti
kamatmérték kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni,
4. Ez a Megállapodás módosítás 2019. január 1. napján lép hatályba.
Álmosd, 2018..........................

Tóth Sándor
polgármester

Szimáné Tóth Erzsébet
polgármester

Záradék:
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását Álmosd Község
Önkormányzata Képviselő-testülete .,72018. (...) képviselő-testületi határozatával, Újléta Község
Önkormányzata Képviselő-testülete ..72018. (....) képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Álmosd, 2018.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

Előterjesztés az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek jutalmazásához

Tisztelt Képviselő-testület!
A hivatalvezetés az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit egész éves munkájuk
elismeréseként jutalomban kívánja részesíteni;, a Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített
szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező
feladatok elvégzéséért.
Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményekre fordított rendszeres személyi juttatások
összege a munkáltatót terhelő járulékok nélkül 68.435.000.- forint. Az eredeti költségvetésben tervezett
jutalom előirányzata terhére a köztisztviselők 5.598.000.- forint - járulékokkal együtt 6.830.865.- forint
- keretösszegben részesülhetnek jutalomban.
A jutalmak összege tekintetében az alábbi két variáció közüli választást javaslom:
Valamennyi köztisztviselő részére egy havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom
kifizetése. Ebben az esetben valamennyi köztisztviselő - beleértve a jegyzőt és az aljegyzőt is
- egy havi alapilletményének megfelelő jutalomban részesül.
A köztisztviselők részére differenciált összegű jutalom megállapítása. Ebben az esetben a
jutalomkeret felosztásáról a jegyző mindkét önkormányzat polgármesterének egyetértésével
dönt. Az Mötv. 81. § (4) bekezdése alapján a polgármester egyetértése szükséges - az általa
meghatározott körben - a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője,
alkalmazottj a jutalmazásához.
A döntés során az alábbi szempontok kerülnek mérlegelésre a jegyző részéről a köztisztviselők
és az aljegyző jutalmának megállapításakor:
•

a jelentős eredménnyel járó hatékony munkavégzés;

•

a példamutató, konstruktív magatartás;

•

a szervezeti egység eredményes megítélésével összefüggő kiemelkedő munkateljesítés;

•

egy-egy kiemelkedő színvonalon elvégzett munka;

•

a szervezet szempontjából hasznos szakképesítés megszerzése.

Mivel a Kttv. 225/H.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület csak a
polgármester tekintetében hoz határozatot a jutalomról, így ebben az esetben a jegyző jutalmáról
a két település polgármestere együttesen dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előteijesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára!

Álmosd, 2018. október 30.
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1. Határozati javaslat:

.../2018. ( ...... ) Számú
Határozat
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egy havi illetménynek
megfelelő jutalmat biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
Határidő: értelemszerű
2.

Határozati javaslat:

.../2018. ( .....) Számú
Határozat
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazására a
személyi juttatáson belül a tervezett jutalom előirányzatából ....................... forintot
engedélyez jutalom címén kifizetni.

2.
Felelős:

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

értelemszerű

3. Határozati javaslat:

.../2018. ( ...... ) Számú
Határozat
Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évben nem engedélyez jutalmat kifizetni az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek részére.
Felelős:

Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

értelemszerű
2

X. Határozati javaslat:

.../2018. ( ...... ) Számú
Határozat
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egy havi
illetménynek megfelelő jutalmat biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző
Határidő:
értelemszerű
2.

Határozati iavasiat:

.../2018. ( ......) Számú
Határozat
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazására a
személyi

juttatáson

belül

a

tervezett

jutalom

előirányzatából

.......................forintot engedélyez jutalom címén kifizetni.

Felelős:

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Szimáné TóthErzsébet polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

értelemszerű

5. Határozati iavasiat:
.../2018. ( ...... ) Számú
Határozat
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. évben nem engedélyez jutalmat kifizetni az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek részére.
Felelős:

Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő:

értelemszerű
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