TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-1/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január
28-án (péntek) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Császár László
polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt
képviselők

Igazoltan távol maradt képviselő:
Sági István

képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi
Irodavezető, Kertész Márton – informatikus, Vasáros Nikolett
jegyzőkönyvvezető
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dobó Zoltán – bizottsági tag
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, egy
képviselő társuk igazoltan jelezte távolmaradását. Amint befejezték a rendkívüli
nyilvános ülést, azt követően még egy rendkívüli nyilvános ülés megtartására
kerülne sor. Képviselő társait kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontok
tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra:
NAPIREND
1) Együttműködési
megállapodás
gyakorlat” nyújtására
Előterjesztő: Császár László polgármester

„jó

2) Önkormányzati fenntartású intézmények
vezetőinek kinevezés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Együttműködési megállapodás „jó gyakorlat” nyújtására
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A kistérségi társulás elnökeként a kistérségi
társulásnál tapasztalt némi gondok felszámolására jegyző úrral és a pénzügyi
irodavezetővel történt egyeztetés során, illetve a munkaszervezet vezetőjével is
közösen megbeszélve szeretnének a hivatal munkatársainak a tapasztalatát és a
munkáját is igénybe venni a kistérség szervezetének átvizsgálására egy éves
időtartamra. Azt látja, hogy a kistérségnél nem úgy mennek a dolgok, ahogyan
menni kellene. Erre szolgálna ez az együttműködési megállapodás, melyet a
kistérségi tanács is meg fog tárgyalni. Az elnökséggel ezt leegyezteti, bízik abban,
hogy a többi polgármester is támogatni fogja ezt a kezdeményezést. A hivatali
apparátus egy kis segítséget tud nyújtani a kistérség adminisztrációjában, hogy ott is
jobban menjenek a dolgok, mint ahogyan a korábbi időszakban mentek. Ez
térítésmentes, de ahhoz, hogy az adatok hozzáférése és kezelése rendben tudjon
menni, ezért készítették ezt a megállapodás-tervezetet. Felkéri az Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
1/N/2011. (I.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulással kötendő „jó gyakorlat”
nyújtására
vonatkozó
együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2)

Önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek kinevezés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Imre László jegyző: 2011. január 1-vel módosult a közalkalmazottak jogállására
vonatkozó jogszabály több pontban, ami az előterjesztés alapját képezi, és fontos,
hogy a magasabb vezetőkre vonatkozó kinevezési szabályok is változtak. A törvény
erejénél fogva 2011. január 1-től felül kell vizsgálni az ún. kinevezett vezetőknek a
státuszát, és át kell alakítani magasabb vezetői megbízássá. Erre a jogszabály
kötelezőn feladatot ír elő minden munkáltatói jogkör gyakorlójának. Ez két
intézményt jelent a Képviselő-testület esetében. Az egyik a Széchenyi István
Szakképző Iskola gazdasági vezetője, akit tavaly nevezett ki a korábbi jogszabályok
alapján a Képviselő-testület, illetve a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatója. A jogszabály értelmében ezt követően a korábbi kettős kinevezési
lehetőség megszűnik, és az ún. csak megbízott vezetői státusz adható a
következőkben, és az is csak határozott időre, maximum öt évre. Ennek megfelelően
a felülvizsgálták a két jogviszonyt. A Széchenyi István Szakképző Iskola gazdasági
igazgatójának esete egyszerű, a jogszabálynak megfelelően tartalmazza az
előterjesztés a határozati javaslatot. Az Alapellátási Intézetnél kell hozni még egy
határozatot, ugyanis korábban a Képviselő-testület egy határozott idejű kinevezést
adott az igazgatónak azzal, hogy egy később bekövetkező eseményig tart ez a
megbízatása, ez pedig az alapellátási intézetnek a működésére, annak
felülvizsgálatára, szerkezetére, hatékonyságára vonatkozó struktúraváltásig szólt
volna a megbízatása. A korábbi Képviselő-testületi határozatot is rendezni kell ebben
az előterjesztésben, ezért az előterjesztés azt javasolja, hogy az Alapellátási Intézet
működésének felülvizsgálatára határozott időt, ötéves időtartamot javasolnak. Ez
természetesen összevág most a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvényi
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módosítással, mely szerint megbízást vezetőnek csak öt évre lehet adni. Eddig nem
kell várnia a Képviselő-testületnek ezen felülvizsgálattal. A másik döntés pedig
egybevág az előbb elmondottak szerint a SZISZI gazdasági igazgatójának a
kinevezésével, hogy határozott időre, maximum öt évre kell az alapellátás
igazgatójának a kinevezését is megváltoztatni. A módosításnak a lényege, hogy a
vezetőnek kell rendelkeznie egy alapkinevezéssel, ami az adott költségvetési szerv
működéséhez kapcsolódóan, a tevékenységéhez tartozó valamilyen foglalkozásokra
vonatkozik, és emellett kaphat csak megbízást a vezetői feladatokra. Ezzel a
jogszabály módosítással megszűnik az a menedzser típusú közszférában bevezetett
vezetői státusz, amely nem követelte meg, hogy az adott költségvetési szervnél
legyen egy alapkinevezése is az adott közalkalmazottnak, hanem csak a vezetői
állásra szólt a kinevezés, ami azt jelenti, hogy ha a kinevezése megszűnt az adott
költségvetési szervnél, a közalkalmazotti jogviszonya is megszűnt. Az új rendszerben
azonban nem. A magasabb vezetői megbízatás határideje lejár, újabb megbízást nem
kap, akkor tovább kell foglalkoztatni az alapkinevezés szerinti munkakörébe.
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést támogatni szíveskedjenek.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
2/N/2011. (I.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Szociális
és
Egészségügyi
Alapellátási
Intézmény
egészségügyi
alapellátási feladatok működtetési formája
megváltoztatási
feladatai
befejezésének
időpontját 2015. december 31. napjáig határozza
meg.

5
Határidő: folyamatos
Felelős: Császár László polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
3/N/2011. (I.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Képviselő-testülete – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi
CLXXV. törvény 7. §-ában foglaltak alapján –
dr. Varga István Tapolca, Május 1. u. 8/C. 2/8.
szám alatti lakos, a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézmény intézményvezetőjének
kinevezését – illetménye változatlanul hagyása
mellett
–
2011.
január
1-i
hatállyal
intézményvezetői megbízássá alakítja.
Az intézményvezetői megbízás határozott
időtartamra, az intézmény egészségügyi
alapellátási feladatok működtetési formája
megváltoztatási feladatainak befejezésének
időtartamáig, legkésőbb 2015. december 31.
napjáig tart.
Határidő: folyamatos
Felelős: Császár László polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
4/N/2011. (I.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló
2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában foglaltak
alapján – Kancsal Zsuzsa 8297. Tapolca-Diszel,
Gyulaffy u. 6. szám alatti lakos, a Széchenyi
István Szakképző Iskola gazdasági vezetőjének
kinevezését 2011. január 1-i hatállyal határozott
időtartamú gazdasági vezetői megbízássá
alakítja.
Az intézményvezetői megbízás határozott
időre, 2015. december 31. napjáig tart.
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Magasabb vezetői pótlékát a mindenkori
költségvetési
törvényben
meghatározott
pótlékalap 200 %-ában határozza meg.
Illetményét havi bruttó 240.000,- Ft-ban
állapítja meg, mely
- 144.570 Ft a Kjt. szerinti F fizetési osztály 06.
fizetési fokozata szerinti garantált illetményből,
- 7.229 Ft további szakképesítés után járó
pótlékból,
- 40.000 Ft vezetői pótlék a pótlékalap 200 %ával számított vezetői pótlékból,
- 48.201 Ft 2010. évi CLXXV. törvény 7. § (4)
bekezdéséből adódó munkáltatói döntés
alapján biztosított egyéb illetményből áll.
Határidő: folyamatos
Felelős: Császár László polgármester
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 10.15 órakor bezárja.
K. m. f.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

