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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november
30-án megtartott, rendkívüli nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné,
Sebestyén András, Dr. Sümegi Sándor, Dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor
Távollétét elıre nem jelezte: -

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Sebestyén András alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy 6 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Sebestyén András alpolgármester ismertette a napirendi pontot, melyet szavazásra
bocsátott.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
192/2010. (XI. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 30-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendje

Határozat
Napirend:
1./ Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján
történı jutalom jóváhagyása

A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Irattár
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1./Napirendi pont
Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján
történı jutalom jóváhagyása
Elıadó: Sebestyén András alpolgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Sebestyén András alpolgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy
megtárgyalták az elıterjesztést. A bizottsági ülésen elmondta, hogy mibıl tevıdött
össze ez a bérmaradvány. A bizottság a határozati javaslatban szereplı 3 havi
összeg kifizetését javasolja a polgármester részére.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy nyílt vagy zárt testületi ülésen van-e?
Sebestyén András alpolgármester válaszában elmondta, hogy nyílt ülést tartanak.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy múlt hét csütörtökön volt rendes nyílt testületi
ülés, akkor ez miért nem került tárgyalásra?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy azért
elıterjesztésre, mert akkor még nem tudták a bérmaradvány összegét.

nem

került

Dr. Sümegi Sándor szeretné tudni mennyi a bérmaradvány összege.
Kónya József válaszában elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal egy havi
bérkiáramlása körülbelül 8 millió forint. Ezt meghaladó összegben mintegy 10%-kal
haladja meg, tehát megközelítıleg 9 és 10 millió forint között van.
Dr. Sümegi Sándor a hivatal dolgozói feltehetıen részesülnek ebbıl a
bérmaradványból. Kérdése, hogy milyen arányban és milyen összeghatárok között
kaptak jutalmat az önkormányzat dolgozói.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy még nem kaptak. 1,38 %-os
átlagos jutalmat fognak kapni. Bérüknek 1,38 századszorosát.
Dr. Sümegi Sándor tehát 38%-nak megfelelı összeget kapnak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 138 %-nak megfelelı.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a bérük plusz 38%.
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Dr. Sümegi Sándor december hónapban a dolgozók ezek szerint 238%-nyi bért
fognak kapni, vagy egyhavi bérük mellé kapnak 38%-nyi jutalmat?
Sebestyén András válaszában elmondta, hogy a 238%-ot illetve a 100 % plusz
138% az teljesen ugyanaz.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a decemberi kifizetés az 12 havi bér, mellé kap
13.-at és a 14. havinak a 38%-át. Tehát a polgármesternek a fizetése ez által 15 havi
bérének felel meg?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ez bértömegben mennyit jelent?
Kónya József válaszában elmondta, hogy a bruttó 1.449.300.- Ft-ot.
Dr. Sümegi Sándor akkor ez a bértömegével együtt ez több mint kétmillió forint.
Kónya József elmondta, hogy a százalékokat nem tudja megmondani.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy 27% a járulék.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy december hónapban a bértömeg kiáramlás
összesen 9.243.000 Ft-ot fog jelenteni. A dolgozók és a polgármester úr jutalmával
összesen.
Dr. Sümegi Sándor ezt azért kérdezi, mert nehéz gazdasági helyzet van, a dolgozók
bére meglehetısen visszafogott. Ami elhangzott bérmegtakarítás abból keletkezik,
hogy a hivatalban ténylegesen dolgozók mennyivel több munkát vállalnak
személyenként, mert nincsenek betöltve állások, vagy csak félállásban vannak. Úgy
látná tisztességesnek, ha a dolgozók kapnának minél több jutalmat, mert nagyon
sokat dolgoznak, minél több bérkiegészítést kapnának. A mai gazdasági helyzetben
a háromhavi plusz bért nagy összegnek tartja, legyen szó a polgármesterrıl vagy
más vezetı beosztásban lévı dolgozóról. Élve a lehetıséggel egyhavi
bérkiegészítést, vagy ha 1,38% a dolgozóké akkor a polgármester jutalmát is
ugyanolyan arányú és összegőnek javasolja.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy közalkalmazotti szférában dolgozott 18 évet,
nem volt sem gyakorlat, sem tapasztalat az, hogy a vezetı, aki mindenért felel, olyan
jutalmat kapjon, mint a beosztott és úgy gondolja ez a mostani közszférában sem
gyakorlat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy az 1,38% az átlagos. Természetesen
mérlegelt és munkáltatói jogkörénél fogva ez egy átlag.
Dr. Szigeti Gábor úgy ítéli meg, hogy ez nem jelent plusz pénzt, amit mozgósítani
kellene, mert ez egy rendelkezésre álló bértömeg. Nem gondolja, hogy ennek a
pénznek a szétosztását máshogy kellene elintézni.
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Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bérkiáramlás decemberben várható, ez
nem fogja teljes mértékben felemészteni a jelenleg rendelkezésre álló
bérmegtakarítást.
Dr. Sümegi Sándor Dr. Szigeti Gábor képviselı úr felszólásához szeretné
hozzáfőzni, azt hogy egy olyan önkormányzat, amelyiknek két éven belül
hiteltörlesztései lesznek, minden egyes forint, amit kifizetnek, azt késıbb kamatostul
kell visszafizetni. Tehát ha valahol meg tud takarítani az önkormányzat az egyik
évben, az megjelenne a következı évben költségként.
Dr. Sziget Gábor elmondta, hogy a javaslat az volt, hogy most kapják, nem pedig
megtakarítás esetén.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ha kiosztják, akkor azok kapják meg, akik
megdolgoztak érte. Ha pedig úgy döntenek, hogy marad ez az arány, akkor ami pénz
megmarad az a következı évre átvihetı..
Molnár Szabolcsné kérdése, hogy miért gondolja úgy Dr. Sümegi Sándor képviselı
úr, hogy polgármester úr nem dolgozott meg érte, ha úgy fogalmazott, hogy azok
kapják meg, akik megdolgoztak érte.
Dr. Sümegi Sándor válaszában elmondta, hogy polgármester úr teszi a dolgát, errıl
mindenkinek lehet véleménye, hogy jól teszi-e vagy nem. Véleménye, hogy ez a
jutalomösszeg túlméretezett.
Molnár Szabolcsné kérdése a hiteltörlesztéssel kapcsolatban, hogy amikor ezt
felvették, készült róla egy terv, hogy ezt hogyan kell visszafizetni.
Sebestyén András alpolgármester kérése, hogy a tárgynál maradjanak.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy nem terveztek. Amire a hitel összege elköltésre
kerül, ehhez a testület nem adta a nevét.
Ha elkészül a költségvetés látják majd, hogy alakulnak a számok. Úgy gondolja, hogy
a polgármester jutalmának meghatározása sokkal idıszerőbb volna egy költségvetés
lezárása után, akkor lehet látni, hogy ténylegesen milyen volt az év.
Sebestyén András alpolgármester úgy gondolja, hogy nem célszerő a dolgozók
munkavégzését és a polgármester felelısségét, ilyen költségvetésnél és
beruházásoknál összehasonlítani. Minden forintot elköltenek ez nem fog
megmaradni, de ez nem csak a polgármester esetleges jutalmazásával kapcsolatban
van így, hanem egyéb költségvetési kérdésekben, Javaslata, hogy az eredeti
határozati javaslatban szereplı háromhavi illetmény kerüljön tárgyalásra, egyezıen
a PTB véleményével, javaslatával is.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy volt egy módosító javaslata.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ha módosító javaslat volt, akkor kéri, hogy
pontosan fogalmazza meg, hogy mennyi az összeg.
Dr. Sümegi Sándor javaslata a jelenlegi átlag, 138%
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Sebestyén András alpolgármester szavazásra bocsátotta Dr. Sümegi Sándor
képviselı úr indítványát, mely szerint a polgármester úr részére 1 havi illetménye
1,38%-os szorzóval számított összege kerüljön jutalomként megállapításra.
A Képviselı-testület 1 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a módosító javaslatot nem
fogadta el.
Sebestyén András alpolgármester szavazásra bocsátotta az eredeti határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

193/2010. (XI. 30.) Kt.

Tárgy: Polgármester részére az 1994. évi LXIV. Törvény 4/A. § (1) bekezdése
alapján történı jutalom jóváhagyása

Határozat

1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete Kakas Béla polgármester részére 3 havi
illetményével azonos összegő jutalom kifizetését rendeli el a 2009. november 1.
és 2010. november 30. napja közötti idıszakban végzett kiemelkedı
munkavégzésére tekintettel.
2. Az 1. pontban meghatározott összeg a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
bérmaradványa terhére kerül kifizetésre.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a jutalom kifizetésérıl a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Irodáján keresztül gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Fischerné

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
5. Irattár
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Sebestyén András alpolgármester a Képviselı-testület rendkívüli, nyílt ülését 10 óra
25 perckor bezárta.

K.m.f.

Sebestyén András
alpolgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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