1/2013. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült
Kardoskút Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ügyrendi
Bizottságának 2013. január 22-én (kedden ) 14,00 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke,
Mórocz Lajos Zoltán és Szemenyei Sándor az Ügyrendi
Bizottság tagjai,
Lengyel György polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Varga Pál alpolgármester,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Pusztai Ádám, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Javaslatot tesz a
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott
el:
Tárgy:

Előadó:

1. Kardoskút Község Képviselő-testülete és Szervei
Pusztai Ádám
Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása. ÜB. elnök
2. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetése

1. napirendi pont:

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

Kardoskút Község Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti
és
Működési
szabályzatának
módosítása.
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Mindenki megkapta dr Mészáros Erzsébet jegyző által készített írásos
előterjesztést. Részletesen szerepel benne a módosítás indoklása. Kérdezem az
van-e szóbeli kiegészítése Jegyző Asszonynak?
dr. Mészáros Erzsébet: Részletesen leírtam mindent, nincs szóbeli kiegészítésem.
Pusztai Ádám: Kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják
el javaslataikat, véleményüket.
Szemenyei Sándor:
A polgármester munkarendjére vonatkozóan módosítást
javasolnék. Munkaideje minden nap 10-12 óráig, fogadóórája kedden 13-16 óráig
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legyen. A lakosság érdekében szükséges, hogy a délutáni órákban is felkereshessék
a polgármestert.
Lengyel György: Utánanéztünk, teljesen változóak a társadalmi megbízatású
polgármesterek munkarendje. A helyi viszonyokhoz, igényekhez kell alakítani. A
délelőtti órákban, amikor a hivatalban vagyok, bármelyik napon fogadom az
ügyfeleket, érdeklődőket. Természetesen lesz olyan, amikor más polgármesteri
feladatból adódó elfoglaltság miatt távol leszek. Ilyen esetben a fogadóórát pótolom
új időpontban.
Mórocz Lajos: Fontosnak tartom, hogy délutáni időszakban is felkereshessék a
lakosok a polgármestert. Helyesnek tartom, hogy amikor a hivatalban van, bármikor
felkereshetik a lakosok.
Lengyel György: Egyetértek, célszerű, hogy délután is legyen lehetőség fogadni a
választókat, és amikor bent vagyok, bármikor fogadok szívesen bárkit.
Pusztai Ádám: Legyen a délelőtt 10-12 óra és kedd 13-16 óra?
Lengyel György: Minden munkanapon 10-12 óráig munkaidő, kedden 13-16 óra
között fogadóóra.
Pusztai Ádám: A rendelet-tervezet többi pontjával egyetértek, változatlanul javasoljuk
elfogadásra.
Mórocz Lajos: Alpolgármesternek a fogadóórája változatlan?
Varga Pál: Igen változatlan, a munkaterv szerinti testületi ülések kezdete előtt egy
órával tartom a fogadóórákat.
Pusztai Ádám: Javasolom, az Ügyrendi Bizottság hozzon olyan határozatot, melyben
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elhangzottak szerint fogadja el és emelje
rendeletté a szervezeti és működési szabályzatáról készült módosító rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
1/2013. (I. 22.) sz. Ügyrendi Bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 4.) ÖR. módosításáról szóló
rendelet-tervezetet fogadja el és emelje rendeletté azzal a
változtatással, hogy a polgármester fogadóórája minden
kedden 13-16 óráig legyen. A rendelet-tervezet többi pontját
változatlanul javasolja rendeletté emelni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. január 22.
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2.

napirendi pont:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetése
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Megkaptuk az előterjesztést a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetéséről, melyet dr. Lipták Péter jegyző készített.
Kardoskútra vonatkozóan a szükséges adatokat megkapta. Ez a költségvetés a
Csanádapáca, Pusztaföldvár és Kardoskút Polgármesteri Hivatalaiból létrejövő közös
hivatal működtetésével kapcsolatos adatokat tartalmazza. A közös hivatal
jegyzőjének bére osztódik, ránk vonatkozó rész 16 %. A hivatali dolgozókat megillető
juttatások részletesen nevesítve vannak. Várom a véleményeket.
Mórocz Lajos: A köztisztviselői alapilletmény miért 10 hónapra van megállapítva?
Kapuné Sin Anikó: Azért, mert
Pusztaföldvár közös hivatalhoz.

február

1-től

csatlakozunk

Csanádapáca

Szemenyei Sándor: Pusztaföldvár és Kardoskút hivatalainak létszáma azonos, mégis
Kardoskútnak szükséges bér több. Miből adódik ez?
dr. Mészáros Erzsébet: Valóban 5-5 fő a hivatalok létszáma, de Pusztaföldvár
apparátusa fiatalabb és a besorolás szerinti bér alacsonyabb.
Szemenyei Sándor: A jegyző 16 %-os létszámarányos megállapított hozzájárulás
elég sok, de attól is függ, hogy mennyi időt tölt Kardoskúton. A Képviselő-testületnek
elfogadásra javaslom, ezen a tényen nem tud változtatni.
Pusztai Ádám: Minket a következő testületi ülésen tárgyalandó Kardoskút
költségvetése érint. Ennek részét képezi a közös hivatal Kardoskúti kirendeltség
apparátusának a személyi juttatása.
Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot változatlanul
fogadja el a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (I. 22.) sz. Ügyrendi Bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata, Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a Képviselő-testület változatlanul fogadja el Csanádapáca
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
meghatározása tárgy alatti előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. január 22.
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Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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