Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2008.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 31-én /hétfőn/
13 órai kezdettel a Művelődési Központ emeleti termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr. Kiss Tibor,
Nagy Imréné, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán
polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek(13 fő – 72,22%).
Farkas Mihály képviselő később érkezik, Mózer Gyula, Leiz Sándor, Kolompár Orbán és dr.
Szabó Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők,
gazdasági vezetők.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 13 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Oláh Péterné és Fogl András képviselőket kérte fel, szavazásra
bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki
az abban foglalt napirenddel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet.
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Napirend

1. Bérfejlesztés lebontása a céltartalékról ismételt megtárgyalása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester

igen

szavazattal

–
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1./ N a p i r e n d
Bérfejlesztés lebontása a céltartalékról ismételt megtárgyalása
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Azért hívtuk össze a mai testületi ülést, mert a múlt csütörtöki rendkívüli ülésünkön nem született
döntés abban a fontos kérdésben, amely a közszféra béremelésével kapcsolatban merült fel a
szabályozás következtében. Ezért szeretnénk erről a mai nappal meghozni a döntést annak
érdekében, hogy a megfelelő dokumentumok még célba érjenek határidőben, és a város számára
biztosított 25 MFt-os normatíva rendelkezésünkre álljon a bérfejlesztésre. Nem kívánok kiegészítést
tenni az előterjesztéshez. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Fogl András képviselő előadja:
A múlt heti eredménytelen testületi ülés is azt bizonyítja, hogy nincs jó megoldás ebben a
kérdésben. A garantált bér, illetve eltérítés arányos csökkentése azért nem jelent megoldást, mert
azokat a munkavállalókat is bünteti, akik egyébként jól teljesítenek. Sok esetben érdemtelenül
kaptak olyan kimagasló béreket néhányan, amely beépült a bérbe, és semmilyen ösztönző hatása
nem volt a későbbiekben, nem teljesítmény arányos. Pluszmunka jutalmazására a jutalmat szoktuk
alkalmazni. Arra sem kaptunk választ, bár informális üléseken ez is felmerült, hogy ezek az arányos
csökkentések milyen jogi következményekkel járnának. Az a döntés, amely előttünk van, nem szól
másról, mint 5 MFt-ról, és annak elosztásáról. Ha kiszámoljuk leosztva 12 hónapra, és nettósítjuk
elenyésző kis összegre rúg. Erről folyik a mai vita. Sokak számára problémát okoztak már a tavalyi
esztendőben is az eltérítések és garantált bérek esetében egy polémia, akkor szembesült a Testület
egy horribilis összeggel. A város vezetőségének tudomásra kellett volna hozni, ha számára ez
probléma, és ha ezt a problémát kezelni szerette volna, akkor arra is rájöhetett volna, hogy lesznek
központi bérfejlesztések, és ez elő fogja hozni a problémát. Az elmúlt egy esztendőben ennek a
problémának a kezelésére senki nem gondolt, és nem tett meg semmit annak érdekében, hogy már
tavaly olyan konszenzus szülessen, amely világos a döntéshozók és az érintett közalkalmazottak,
tisztviselők részére is. Arra sem kaptunk egyértelmű választ, hogy ezek a csökkentések hogyan
oldhatóak meg, bár a köztisztviselők esetében a teljesítményértékelés merült fel, mint megoldási
javaslat. De az is egyértelművé vált, hogy sokkal több problémát és konfliktust okoz, mintsem
megoldaná a problémát. A közalkalmazottak esetében pedig még csak erre utaló elképzeléseket sem
tudtunk értékelni. A döntés következtében a különbségek továbbra is meg fognak maradni. Az a
megállapítás is igaz, hogy a teljesítményösztönzés egyik döntés esetében sem fog érvényre jutni. Az
eltérések tehát megmaradnak, igazságtalan lenne a fűnyíró elv alkalmazása. Azt is megértem, hogy
szándék van a Testületben arra vonatkozóan, hogy ez a probléma tovább ne gyűrűzzön, de ennek
megakadályozására semmilyen javaslat nem fogalmazódott meg, amely mind pénzügyi, gazdasági,
munkajogi oldalról megközelítést kapott volna. Felmerült a különböző informális megbeszéléseken
esetleges jutalomkeret biztosítása. Korábban elhangzott egy olyan javaslat, hogy mindenki kerüljön
vissza a 100%-ra, a pótlékok is, és a megtakarítás bizonyos összege kerüljön jutalmazás formájában
felhasználásra. Erre vonatkozóan sem látok semmiféle szakmai előterjesztést a későbbiekre
vonatkozóan, amit ki kellett volna dolgozni, és ennél sokkal nagyobb előtekintéssel kellett volna a
Testület elé hozni. Az elhangzottak alapján az MSZP frakció módosító indítványt fogalmazott meg,
amely az eredeti előterjesztés 3. és 4. bekezdése helyére kerülne:
„Bérfejlesztésre a céltartalékon tervezett 33.544.500,- Ft-ot javasolja lebontani az intézmények
részére a tervezéskor leadott adatszolgáltatás alapján. Ez az összeg a központi bérintézkedés 100%os támogatását tartalmazva (állami támogatás+önkormányzati kiegészítés) a rendszeres és nem
rendszeres személyi juttatások vonatkozásában.”
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Dósai Imre alpolgármester kér szót:
Az október-novemberi informális üléseken kiderült, hogy mekkora túlfizetést kénytelen
finanszírozni az Önkormányzat, amely a 90 MFt-ot is meghaladja. Akkor egyes képviselők azt
vetették fel, hogy azonnal meg kell vizsgálni a jogi lehetőségét, hogy visszavonjuk az eltérítéseket.
Ebben született egy közmegegyezés, hogy ilyen lépést nem fog végrehajtani az Önkormányzat.
Ahogy Fogl képviselőtársam is mondta, ez egy jelentéktelen összeg egy emberre lebontva, az
önkormányzat számára viszont 7 MFt-ot jelent, és a hitelforrások igényét erősíti. Most van annak a
lehetősége, hogy az eltérítések mértékét fokozatosan csökkenthessük, ha ezt most nem tesszük meg,
akkor később lesz szintén vita - ahogy Fogl képviselőtársam is mondta - , hogy gondolhattunk volna
már tavaly a jövőre. Most is gondolhatunk a jövőre, mert ha most így spóroljuk meg ezt a 7 MFt-ot,
akkor ez a jövőben ugyanilyen tendenciák mellett a 10 MFt-ot is meg fogja haladni. Azt javaslom,
hogy az előterjesztést módosítás nélkül fogadjuk el.
/Farkas Mihály képviselő megérkezett, jelen van 14 képviselő./
Fogl András képviselő reagál:
Akkor jártunk volna el helyesen, ha kellőképpen, minden oldalról megvizsgálva egy korrekt, a
későbbiekre vonatkozó, a problémát kezelendő előterjesztés került volna elénk. Ilyet én nem látok.
Ez az összeg nem 7 MFt, ahogy Dósai alpolgármester úr mondja, hanem nem sokkal több, mint 5
MFt. Az, hogy holnapután mennyi pénzt fogunk elosztogatni felesleges és semmitmondó dolgokra,
és ezzel szemben állítjuk ezt az 5 MFt-ot, mindenkinek maga belátására bízom.
Faludi Tamás képviselő szólal fel:
Valóban téves az, amit alpolgármester úr mond, hogy 7,5 MFt, hanem alig több, mint 5 MFt, a
többit kötelezően fel kell használni. Ha elkezdenénk visszaosztogatni 250-280 fővel számolva, az
20.000,- Ft egy évre, havi 1.666,- Ft/hó járulékkal, bruttóval együtt. Ha nettósítjuk pár száz forint
az, amit most el akarunk venni az emberektől. Nem tudom, hogy nekem ez ér-e annyit, hogy az
elmúlt 18 éves döntéseimet visszavonjam. Nem tudom visszavonni. Javaslom Fogl András
képviselő által elmondott módosító indítványt támogatni.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester mondja:
A FIDESZ képviselőcsoport támogatja, hogy a kormány által elrendelt béremeléseket biztosítsa az
Önkormányzat. Elfogadjuk Fogl András javaslatát, és támogatni fogjuk szavazatunkkal a
bérfejlesztést.
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
A napirendi ponthoz van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, felteszem Fogl
képviselő úr módosító indítványát szavazásra, aki azzal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
46/2008. sz. határozat
Bérfejlesztés lebontása a céltartalékról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz:
A céltartalékon bérfejlesztésre tervezett 35.252.000.- Ft-os előirányzatot a képviselői tiszteletdíjak
maradványával 1.707.500.- Ft-tal csökkenti, melyet általános tartalékba helyez.

4

Bérfejlesztésre a céltartalékon tervezett 33.544.500,- Ft-ot javasolja lebontani az intézmények
részére a tervezéskor leadott adatszolgáltatás alapján. Ez az összeg a központi bérintézkedés 100%os támogatását tartalmazza (állami támogatás+önkormányzati kiegészítés) a rendszeres és nem
rendszeres személyi juttatások vonatkozásában.
Az intézmények félévkor- és év végén kötelesek beszámolni a költségvetésben tervezett,
bérfejlesztés jogcímen a központi- és önkormányzati forrásból kiegészített személyi juttatások
előirányzatával a tényleges teljesítések alapján.
Fenti változásokat a Képviselő-testület soron következő Képviselő-testületi ülésére beterjesztett
költségvetési rendelet tervezeten kell majd átvezetni.
Felelős: valamennyi intézmény vezetője az átsorolásokért, a nem rendszeres juttatások
pótelőirányzatának benyújtásáért, a beszámolásért, Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten
történő átvezetésért
Határidő: azonnal, 2008. május 31, az elemi beszámolók MÁK-hoz benyújtásával egyidejűleg,
soron következő testületi ülés

Több napirendi pont nem lévén Terbe Zoltán polgármester az ülést 1320-kor bezárta.

K. m . f.
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jkv. hitelesítő
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jkv. hitelesítő

