EMLÉKEZTETİ

Készült:

A 2010. november 30-án 14 órakor megtartott intézményvezetıi
megbeszélésrıl.

A megbeszélés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Vincze József polgármester köszönti a megjelenteket és tájékoztatást ad a 2011. évi
költségvetési koncepció – korábbi évek gyakorlatához képest szigorúbb – tervezésének
alapelveirıl. Kiemeli, hogy a Belügyminisztériumban volt egy tájékoztatón, ahol 3
olyan tényt, ill. tervet közöltek a kormányzat képviselıi, amelyek nem adnak okot a
bizakodásra. Biztos, hogy csökken az állami normatívák reálértéke, egyes esetekben
annak összege is, kevés pályázati lehetıség várható a következı években, és ami a
legfájóbb településünk számára, hogy 2012-tıl az iparőzési adó egy részének (30-70
%) elvonására is fel kell készülnünk, így ezen tételek alapján akár 2-300 millió
forintos bevételkiesésünk is lehet.
A koncepció összeállításánál figyelembe kellett venni Önkormányzatunk hosszú távú
elkötelezettségeit is, így pl. a sportcsarnok építése kapcsán keletkezett törlesztési
kötelezettségek 2012-ben már mintegy 96 millió forintot, 2013-ban pedig 130 millió
forint önkormányzati ráfordítást igényelnek, mivel 2012 szeptemberében kell
megkezdeni a 800 millió forintos kötvénykibocsátás tıketörlesztését.
Az İ olvasatában két beruházás élvez prioritást a közeljövıben, mégpedig a
szennyvíztisztító bıvítése és az egészségügyi központ megépítése.
Jelenlévık egyetértése után a koncepció kiadási oldalát tételesen ismerteti, azonban
elıtte Rozgonyi Erik jegyzı tájékoztatást nyújt arról, hogy a mai nap délelıtt az
iskolában hívták fel figyelmüket arra, a kiküldött anyagban a felnıtt étkezés térítési
díja nem jól szerepel.
Bombiczné Horváth Éva pénzügyi vezetı elmondja, hogy az értekezlet elıtt
átszámolták a felnıtt étkezés térítési díját, melynek összege az iskolában és az
óvodában is ugyanannyi lesz, hiszen egy helyrıl kapja mindkét intézmény az ételt. Ez
alapján a jelenlegi iskolai díjak nem változnának, azaz a dolgozók 596,- Ft + ÁFA, a
külsısök pedig 630,- Ft + ÁFA összeget fizetnének, mely tartalmaz 5 %-os
nyersanyagnorma emelést az élelmezésvezetı javaslatának megfelelıen. Így azonban a
rezsiköltségre kevesebb jut, de mivel az egy adagra jutó rezsiköltségek csökkentésében
az adagszám növelésének fontos szerepe van, így ez a csökkentés vállalható.
Vincze József polgármester a kiadásoknál kiemeli a jutalomkeret megszüntetését, ill. a
13. havi illetmény összegének jutalmazásra történı betervezését, mely alapján

Önkormányzatunk még mindig kevésbé csökkenti a juttatások összegét, mint
amennyivel az állam az ehhez adott hozzájárulását.
Kotán Miklós igazgatóhelyettes rákérdez, hogy a 13. havi fizetés bértömegként áll-e az
intézmény rendelkezésére, mivel ebben az esetben az intézményvezetı szabadon
gazdálkodhat vele.
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı válaszában elmondja, hogy a tervek szerint nem
bértömeggel gazdálkodhat az intézmény, hanem mindenki legfeljebb 1 havi
illetményének megfelelı jutalmat kaphat abban az esetben, ha maximálisan jól teljesít.
Felhívja a figyelmét a közoktatási intézményeknek arra, hogy saját belsı
szabályzataikat is felül kell vizsgálni ezen önkormányzati elvárások mentén és a
kollektív szerzıdés jutalmazásra vonatkozó részét vélhetıen áprilisig módosítani kell.
Krizsán Ferencné az iskolai közalkalmazotti tanács vezetıje szerint ez
aránytalanságokat szülhet, hiszen a közalkalmazotti bérrendszer miatt hiába dolgozik
jobban egy kevés munkaviszonnyal rendelkezı fiatal, mégis lehet, hogy kevesebb
jutalmat kap, mint a kevésbé jól dolgozó idısebb.
Vincze József polgármester elképzelhetınek tartja, hogy ezen érvek alapján mégis
bértömeggel gazdálkodhassanak az intézmények, hiszen ez többletkiadással nem jár.
Kotán Miklós szerint elképzelhetı, hogy az eddigi gyakorlatot megtartva két
részletben fizetnék ki a jutalmazásra fordítható keretet, mivel jóval nagyobb az összeg,
mint amit eddig pedagógusnapra oda szoktak adni.
Geiger Jánosné a Mővelıdési Ház igazgatója felveti, hogy 1 millió forint szerepel
Bálint István tanár úr továbbfoglalkoztatására.
Jobbágy Ilona véleménye szerint ez az összeg kevés, hiszen a jelenleginél kevesebb
bérért nem lehet a feladatot elvégezni, idıben pedig az 1 millió forint csak 4-5 hónapra
elegendı. Ennyi idı alatt a munkát befejezni nem lehet, csak félbehagyni, ebben az
esetben azonban az 1 millió forint is kidobott pénz lesz.
Vincze József polgármester kéri a Mővelıdési Házat, hogy szükség esetén gazdálkodja
ki a hiányzó összeget.
Geiger Jánosné elmondja, hogy 9 éve szisztematikus munkával építi fel a Mővelıdési
Házat, mint intézményt, ennek lenne a befejezı aktusa a Faluházban folyó munka.
Másra nem is kért a jövı évi költségvetésben pénzt.
Vincze József polgármester elmondja, hogy sok helyre kell a pénz, a koncepció
alapján az látszik, hogy folyó bevételeinkbıl a mőködési kiadások mellett csak kb. 20
millió forint marad beruházásra, mely a jelenlegi belvizes helyzet miatt lehet, hogy
hamarosan nullára csökken.
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Geiger Jánosné a Teleház megszüntetése kapcsán úgy véli, hogy bár az év elején
valóban felmerült a megszüntetés gondolata, de ezt most mégsem javasolja. Azzal
egyetért, hogy jelenlegi formájában nincs értelme üzemeltetni, de csökkentett
idıtartamban el tudná ezt képzelni (a jelenlegi heti 20-bıl heti 10-12 óra maradna).
Tanfolyamokat szerveznek olyanoknak, akik nem a papírért, hanem a megszerezhetı
számítógépes tudás miatt mennek tanulni, és komoly értékek vannak itt. A
számítógépek felügyeletét a könyvtár nem tudja ellátni, hiszen az ott dolgozóknak sem
képzettségük, sem tudásuk nincs az üzemeltetés során felmerülı problémák
elhárítására.
Kiss István Viktor alpolgármester vállalja, hogy megvizsgálja a problémát.
Kotán Miklós felveti, hogy a mővészeti iskola nem elég, hogy megkapja az
Önkormányzattól az alsónémedi gyermekek utáni tandíj összegét, de emellett még
bérleti díjat sem fizet az önkormányzati intézmények használatért.
Kiss István Viktor vállalja, hogy ezt a kérdést is megvizsgálja.
Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı jelzi, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma
levélben kérte az intézményeket, hogy alapító okiratukban szabályozzák a bérbeadható
helyiségeket és díjakat, a bérbeadás célját, mivel meglehetısen nagy a káosz
országosan e témában.
Vincze József polgármester megemlíti, hogy az orvosi ügyelet kapcsán cél jobb
szolgáltatást vásárolni a jelenleginél. Felvettük Dunaharasztival is a kapcsolatot,
kérünk ajánlatot az ottani ügyeletet mőködtetı vállalkozástól is.
Dr. Tholt Mária háziorvos nem örülne a dunaharaszti ügyeletnek, mivel más
szakrendelésekhez tartoznak.
Kérdi, hogy miért nem kívánja az Önkormányzat a praxistámogatást meghosszabbítani
Kollégáinak?
Vincze József polgármester elmondja, hogy más településen még bérleti díjat is
fizetnek az orvosok a rendelı használatáért, így nem látja indokoltnak a praxisok
további támogatását.
Dr. Tholt Mária szerint ez vezet a praxisok elnéptelenedéséhez, bár Alsónémedi
földrajzi helyzete miatt biztosan lesz mindig utánpótlás. Egyébként az orvosi praxis
üzemeltetése inkább csak névlegesen nevezhetı vállalkozásnak, mivel az OEP-tıl
származó bevételére kevés ráhatása van.
Vincze József polgármester szerint azonban Alsónémediben két háziorvosi körzetre jut
több mint 4000 lakos, míg vannak olyan települések, ahol 1200 kártyából kell
fenntartani a praxist.
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Dr. Tholt Mária megkérdezi, nem tudja mi lett a dr. Kajárynak juttatott EKG
készülékkel, mivel İ is ugyanakkor kapta és a sajátja teljesen jól mőködik. Megígéri,
hogy utánajár a mőszer sorsának.
Mayer Istvánné iskolaigazgató kérdezi, hogy az ABÉVA Kft-hez eljuttatott kéréseik
közül mi lesz pl. a tornacsarnok és a régi épület átjárhatóságának problémájával?
Kiss István Viktor elmondja, hogy egy kézbe tervezi az Önkormányzat adni a kérdés
kezelését a felelısségi viszonyok pontos elválasztásával, de errıl még nincs végleges
döntés.
Geiger Jánosné kérdezi, hogy lehetséges-e átcsoportosítás akár a rendezvényekre szánt
keretébıl a Faluház munkálataira, melynek összköltsége legfeljebb 1,7 millió forint?
Tervezik a fesztivált, ugyanakkor 15 éve nem volt festés az épületben és inkább ezeket
végeztetné el, míg a rendezvényekre megpróbál szponzorokat találni.
Vincze József polgármester elfogadhatónak tartja a kérést.
Mikusné Végh Magdolna látja, hogy az anyagban nem szerepel bölcsıde esetleges
létrehozása, ugyanakkor az óvodában jelenleg 8 három év alatti gyerek jár. Szerinte
kétcsoportos bölcsıde beindítása megalapozott lehet a településen, fıleg annak a
fényében, hogy a családi napközi megszőnt.
Vincze József polgármester jelzi, hogy az Önkormányzat gazdasági programja
vélhetıen foglalkozni fog a kérdéssel, de egy-két éven belül reális esélyt nem lát új
intézmény beindítására.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így 16 órakor bezárja az értekezletet.

kmf.

Az emlékeztetıt összeállította:
Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı
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