Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. január 16-i rendkívüli üléséről az Új
Városháza üléstermében.
Jelen vannak:

Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Tímár Irén, Nagyné Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Pardi László osztályvezető,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Toldi Balázs alpolgármester köszöntötte a mai nap 16 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 7 fő. Hiányzott az ülésről
Várfi András polgármester, Béres János, Marton Dániel, Poharelec László képviselők, Márjalaki
József képviselő jelezte késését.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva - Pályázatíró kiválasztása
2. Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása
3. Gyomaendrőd város vízvédelmi fejlesztése című beruházás Bíráló Bizottsága tagjainak
kijelölése
4. Bejelentések
Határidő: azonnal.
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1. Napirendi pont
KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva - Pályázatíró kiválasztása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Pardi László osztályvezető előadta, bekérték az árajánlatokat a KEOP pályázat megírására. 4 ajánlatot
kértek be. A pályázatírás költsége tartalmazza az energetikai részeket is. 3-an tettek ajánlatot, az
Absolvo 4.888.060 Ft + Áfa, az Aditus nem adott ajánlatot, a LAMARAN Pályázati, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. 3.450.000 Ft + Áfa, az Insula Bau Kft 1.700.000 Ft + Áfa-ért vállalná a pályázatírást.
A projektmenedzsmentre is bekértük az ajánlatokat, szintén ettől a 4 cégtől. Az Absolvo 3.500.000,-Ft
az Aditus erre sem adott ajánlatot, a LAMARAN Kft 200.000,-FT+ÁFA/hó, az Insula Bau Kft
1.500.000,-Ft ajánlatot adott. A pályázatírás költsége nem elszámolható. A projektmenedzsmentről
még nem szükséges dönteni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatalból.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy amennyiben döntenek a kizárásról, nem lesz meg a
szükséges többség, ezért javasolja, hogy amennyiben Márjalaki József képviselő megérkezik térjenek
vissza ennek a napirendnek a döntéshozatalára. Kérte, hogy erről szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
KEOP-2012-5.5.0/B
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - Pályázatíró
kiválasztása napirend döntéshozatalára a határozatképesség érdekében Márjalaki József
képviselő megérkezését követően tér vissza.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Pardi László osztályvezető előadta, hogy ez a beruházás Belvíz VIII. néven fut. Négy település
összefogásával megy ez a projekt Kondoros gesztorságával. A társulásnak van egy közbeszerezési
szabályzata. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzést célszerű minden
tagönkormányzatnak külön lefolytatni. Ezért szükséges a közbeszerzési szabályzat módosítása.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy így a kivitelező akár helyi vállalkozó is lehet, további
kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak
A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvíz Védelmi Önkormányzati Konzorciumi Által
Alkotott Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 1. számú módosítása elfogadja,
felhatalmazza Várfi András polgármestert a szabályzat aláírására.
Határidő: 2013. január 16.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd város vízvédelmi fejlesztése című beruházás Bíráló Bizottságának tagjainak
kijelölése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Pardi László osztályvezető ismertette, hogy szintén a Belvíz VIII. beruházás közbeszerzéséről van
szó, a közbeszerzést a társulás által megkért közbeszerzési cég folytatja le, viszont be kell tartani
önkormányzatunk saját közbeszerzési szabályzatát is, amely szerint bíráló bizottságot kell kijelölnünk
az ajánlati dokumentációs felhívás elfogadására. Javaslatot tettek a bíráló bizottság tagjainak
személyére: műszaki szakértelem Hrabovszkiné Tóth Beatrix, pénzügyi szakértelem Szilágyiné Bácsi
Gabriella, jogi szakértelemre pedig Dr. Varga Imrét.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy Dr. Varga Imre 80 e Ft +ÁFA összegért vállalja a bíráló
bizottsági tagságot.
Betkó József megkérdezte, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás mit
takar?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy három ajánlatot kell legalább bekérni,
egyébként ugyanúgy végig kell csinálni azt a dokumentációs eljárást, mint más közbeszerzési
eljárásoknál. Ennek megfelelően tárgyalásos eljárás során le kell zárni a tárgyalást a három érvényes
ajánlatra, azt követően pedig eredményt kell hirdetni. Annyi a különbség, hogy nem jelenik meg a
közbeszerzési értesítőben.
Betkó József képviselő megkérdezte, hogy önkormányzati cég, a Gyomaszolg Kft pályázhat-e?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy nincs kizárva, pályázhat, amennyiben a
referenciái és egyéb feltételei megfelelnek.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy kell-e a 80 e Ft+ÁFA összegre forrást kijelölni?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy forrás a 2013. évi költségvetés, valamint, hogy
Dr. Varga Imrének van egy általános megbízása, itt érdemben vesz részt a bíráló bizottsági ülésen és
maga a beruházás értéke miatt nagy a jelentősége.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Képviselő-testület elé fog-e kerülni a három
meghívott cégnek a neve? Időpontszerűen mikorra kell ezt a három céget megnevezni?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy nem szükséges, de amennyiben a Képviselő-testület úgy
dönt, akkor beterjesztik a testületnek, egyébként a közbeszerzési bizottság kompetenciája. A három
céget minél hamarabb meg kellene hívni, a jövő héten el kell dönteni, hogy kit bíz meg a testület.
Betkó József kérte, hogy a meghívott cégek neve szerepeljen a Városüzemeltetési Bizottság rendes
havi ülésének napirendjei között.
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Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy figyelemmel a határidők betartására ezzel a
kiegészítéssel fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete „Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése” DAOP- 5.2.1./A-11-2011-0010 pályázat keretében megvalósuló Gyomaendrőd
város vízvédelmi fejlesztése tárgyú projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem: Hrabovszkiné Tóth Beatrix közszolgálati tisztviselő
pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella közszolgálati tisztviselő
jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési
tanácsadó részére 80.000 Ft+ Áfa megbízási díjat határoz meg, melynek forrásául
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság napirendjére tűzi a Gyomaendrőd város vízvédelmi fejlesztése című
beruházásra meghívott cégek nevének meghatározását.
Határidő: 2013. január 16.
Felelős: Várfi András polgármester
/Márjalaki József önkormányzati képviselő megérkezett az ülésre, jelen lévő képviselők száma 8 fő./
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy mivel megérkezett Márjalaki József képviselő, ezért
kérte a képviselőket, térjenek vissza az 1 napirendi pont döntéshozatalára. Elsőként Nagyné Perjési
Anikó képviselő kizárásról kérte a képviselők döntését.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képviselőt a Gyomaendrőd város vízvédelmi fejlesztése című beruházás Bíráló
Bizottságának tagjainak kijelölése tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában javasolta, hogy a beérkezett
ajánlatokra figyelemmel a legkedvezőbb ajánlatot tevő Insula Bau Kft-t bízzák meg a pályázat
megírásával, előkészítésével.
Pardi László osztályvezető hozzátette, hogy a projektmenedzsmentről még nem szükséges dönteni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy ezzel is gyorsíthatják a munkafolyamatot, ezért javasolta,
hogy szavazzanak a projektmenedzsmentről is.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírásra
benyújtandó, Selyem út 124 szám alatti Polgármesteri Hivatal és a Kossuth u. 9 szám alatt
található Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény épületének energetikai
felújítását tartalmazó önkormányzati pályázatok megírásával, előkészítésével megbízza az
Insula Bau Kft-t (5500Gyomaendrőd, Kossuth u. 8). Felhatalmazza Várfi András
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. január 17.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2013. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírásra
benyújtandó, Selyem út 124. szám alatti Polgármesteri Hivatal és a Kossuth u. 9. szám alatt
található Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény épületének energetikai
felújítását tartalmazó önkormányzati pályázatok benyújtását követő nyertesség esetén, a
projektmenedzsmenti feladatok ellátására megbízza az Insula Bau Kft-t (5500Gyomaendrőd,
Kossuth u. 8). Felhatalmazza Várfi András polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. január 17.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a mai napon az átszervezésekkel kapcsolatban a Kis
Bálint Általános Iskolában a két karbantartó kérdezte meg a véleményét az átszervezéssel
kapcsolatban. Véleménye, hogy a jogszerűség megállapítható, többen ezzel a folyamattal kapcsolatban
munkaügyi bírósághoz illetve jogászhoz fordultak, akik szintén azt állapították meg, hogy ezek a
folyamatok jogszerűek voltak. Elmondta, hogy tudomása szerint nem nagyon támadhatóak, de
megígérte, hogy a mai testületi ülésen beszélnek róla, mivel sok embert érint, és nem szeretné, ha úgy
menne ki a köztudatba, hogy törvénysértést követ el a testület. Megkérdezte Jegyző urat még egyszer
erről az átszervezésről.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, mi alapján mondják azt, hogy törvénysértő? Ha ezt tudható
lenne, akkor erre lehetne összpontosítani a válaszadást. Ha nincs konkrét megjelölés, készül egy írásos
előterjesztést a rendes havi testületi ülésre, amelyen tájékoztatást adnak részben jogszabályi
hivatkozásokkal, hogy milyen döntések születtek, amiben áttekintik azokat a lehetőségeket, amelyek a
Képviselő-testület előtt voltak, és amelyek miatt ezek a döntések születtek.
Ismertette, hogy a hivatalhoz egy munkavállaló fordult kérdéssel. Lehóczkiné Tímár Irén képviselő
asszonnyal folytattak ezzel kapcsolatosan beszélgetéseket, megközelítették több oldalról, aminek a
végső eredménye az lett, hogy annak az egy munkavállalónak a helyzete speciális.
Hozott a Képviselő-testület egy döntést, melynek az a lényege, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy az
állam részére célszerű-e felajánlani az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos feladatokat.
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A jogszabály úgy fogalmaz, hogy az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos feladatok a 3000
feletti település köteles ellátni. A jogszabályi rendelkezések között van egy olyan rendelkezés, hogy
amennyiben az önkormányzat ezzel a lehetőséggel nem tud élni, mert erre plusz forrást nem kap,
abban az esetben felajánlhatja az állam részére a feladatellátást. Az átvállalásról és annak az
összegszerűségéről egy hatfős tárcaközi bizottság dönt, melyben az önkormányzatokért a
köznevelésért és az államháztartásért felelős minisztérium delegál 2-2 főt. Ez a bizottság dönt arról,
hogy az önkormányzatnak a fizetőképessége lehetővé teszi-e azt, hogy működtesse az oktatási vagyont
vagy nem. Ez a bizottság úgy döntött, hogy amennyiben az önkormányzat élni kíván ezzel a
lehetőséggel, ezt biztosítja a részére azzal, hogy ezért hozzájárulást fizetését kéri. Ennek a
hozzájárulásnak a fizetése 150 M Ft havi részletekben. , Ennek a hozzájárulásnak a felülvizsgálatát
leghamarabb 2015 augusztusában a választást követő év tanév végével lehet megkérni. Ez a havi
fizetési kötelezettség úgy működik, hogy a Kincstár az önkormányzat számlájáról levonja a
hozzájárulás összegét. Maga a köznevelési feladatok átvételével kapcsolatos jogszabály is viszonylag
későn jelent meg, december folyamán. A feladat átvállalást a Kormányrendelet is szabályozza. Ennek
a szabályozásnak az a lényege, hogy a közoktatási intézmény megszűnik és az oktatási feladatot ellátó
dolgozók beolvadással kerülnek a központ állományába. A működtetéssel kapcsolatos személyzet
egyrészt a konyhai kisegítő állomány a másik a karbantartói feladatokat ellátó állomány. A jogszabály
két megoldást biztosít az önkormányzat részére egyrészt, hogy erre egy önálló költségvetési
intézményt alapít, a másik pedig, hogy önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot
bíz meg. Ez a választási lehetőség volt a Képviselő-testület előtt, tehát vagy átadja az államnak
ezekkel a kondíciókkal vagy saját maga gondoskodik a közoktatási vagyon működtetéséről. Az, hogy
mi tartozik a közoktatási vagyon működtetésébe a közoktatási törvény szabályozza.
Ez a testületi döntés született meg december elején, hogy a Zöldpark Kft fogja a közoktatási vagyont
működtetni. Ezt követően kaptak tájékoztatót a dolgozók a polgármestertől, hogy megszűnik a
közoktatási intézmény, ennek megfelelően a munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete látja el a közvetlen munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. Az is szerepelt
ebben a tájékoztatóban, hogy a feladatellátás irányításáról szervezéséről a Zöldpark Kft fog
gondoskodni. A másik tájékoztató egy szóbeli tájékoztató volt január második munkanapján. Ezen a
tájékoztatón mind a két fél részt vett - a Zöldpark képviselete, az önkormányzat és az érintett dolgozók
meghívásra kerültek. Már a testületi ülésen is elhangzott, hogy az önkormányzatnak az a célja, hogy
ezt a feladatot hatékonyabban és olcsóbban tudja ellátni, mint ahogy az állam képes ezt ellátni. Akkor
még nem volt tisztázott a közalkalmazotti jogviszony hogyan zárul le, felmentéssel vagy adott esetben,
más formában. Ezen a tájékoztatón az hangzott el, hogy a technikai dolgozók és a konyhai kisegítő
állomány továbbfoglalkoztatása biztosított és ez az ő javadalmazásukban, munkaidő beosztásukban
változást nem eredményez. A szolgálati idő vonatkozásában pedig úgy kell számolni minthogyha
folyamatos lenne a jogviszony. Erről a tájékoztatóról jegyzőkönyv készült, elhangzott az is, hogy a
közalkalmazotti jogviszony megszűnése milyen időpontra várható. A jogszabály úgy szól, hogy
harminc nappal előtte kell a dolgozónak megkapni a tájékoztatást, és 15 nap áll a dolgozó
rendelkezésére, hogy nyilatkozzon, hogy a felkínált munkaviszonyt elfogadja, vagy nem nyilatkozik,
vagy nem fogadja el. A tájékoztatáson 4 kérdés hangzott el ezek zöme a munkavégzésre illetve a
munkabeosztásra irányult. Azt követően a dolgozók írásban kaptak tájékoztatást.
A munkavégzés finanszírozása megváltozik, áttér a feladat alapú finanszírozásra. A
gyermekétkeztetésre megkapja azokat az összegeket, amely a kedvezményes és az ingyenes
gyermekétkeztetés biztosításához szükségesek. Ennek ott van jelentősége, hogy a feladatalapú
finanszírozás során el kell számolni azokkal a költségekkel is, amiket az önkormányzat erre fordít.
Annak megfelelően fog az önkormányzat gondoskodni az egyébként számára kötelező
gyermekétkeztetési feladat ellátásáról, és a feladatalapú finanszírozás kapcsán meg kellett vizsgálni
azt, hogy vajon a konyhai kisegítő állománynak a foglalkoztatása hol célszerű a Zöldparknál vagy
érdemes egybevonni az egészet és a gondozási központnál, aki egyébként is ellátja az előállítást illetve
a szállítást, ezt a konyhai kisegítő állományt nem célszerű-e oda áttenni. A konyhai feladatok a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségek jobban hatékonyabban elszámolhatók a Gondozási
Központnál ezért született az a döntés, hogy a Gondozási Központ dolgozóit nem célszerű átvenni a
Zöldpark Kft-hez, hanem célszerű otthagyni. Erről a dolgozók a tájékoztatást szintén megkapták. Az ő
esetükben annyi eltérés van, hogy mivel maradnak a közalkalmazotti jogviszony hatálya alatt,
amennyiben nem fogadja el a felkínált munkát, akkor a dolgozónak lemondással szűnik meg a
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jogviszonya. Az ő esetükben január 14-től történik meg az átszállás. Szintén jegyzőkönyvileg rögzített
tájékoztatást kaptak. Ez a folyamat a közalkalmazotti törvényben a költségvetési törvényben és az
oktatási vagyon átadásával kapcsolatban megjelent törvényben szabályozottak. Mind a Képviselőtestület, mind a munkáltató döntések, írásos tájékoztatások a hatályos jogszabályi követelményeknek
megfelelnek, készítésük során ügyvédi szakvéleményt is igénybe vettek.
Jelenleg itt tart a folyamat, a Zöldpark Kft megtette a feladat átszervezését. Aki a továbbfoglalkoztatás
mellett döntene annak a foglalkoztatását a Zöldpark biztosítja. Vitát képezett a bérkompenzáció
kérdése, hiszen a közalkalmazottak kapnak bérkompenzációt az államtól, hogy mi lesz vele? Az volt
az álláspontja, hogy a kompenzáció a bér része. Két körről kell beszélni, egyrészt akiknek a
közalkalmazotti besorolása nem felel meg a jogszabályoknak, valamiért magasabb fizetési fokozatba
sorolta a munkáltató, mint egyébként a jogszabály erejénél fogva iskolai végzettség, szakmai
képesítésnek megfelelően kellett volna sorolni. Emiatt senki nem kerül visszasorolásra. A harmadik
szűkebb személyi kör, akik részére valami oknál fogva többlet feladathoz kapcsolódóan a munkáltató
valamilyen eltérést állapított meg, ami különböző pótlék formájában jelent meg, ezt az új munkáltató
dönti el, hogy a pótlékhoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése indokolt vagy nem indokolt. Az irodai
feladatokat ellátó személyek közül a gazdaságvezetők 3 fő közalkalmazotti jogviszonya egyrészt már
megszűnt másrészt 2013. január 1-el más helyen dolgoznak, tehát áthelyezéssel fog megszűnni az ő
közalkalmazotti jogviszonyuk. Az egyéb irodai dolgozó tekintetében 3 személyről van szó, akik a
Zöldpark Kft-hez fognak menni, ő fogja összefogni és irányítani ezeket a gondnoksággal járó
feladatokat.
Az érdemi technikai dolgozók közül mindenkinek lett felajánlva munkaviszony.
Az önkormányzat felé konkrét megkeresés nem volt. Amit Lehóczkiné Tímár Irén képviselővel
folytattak megbeszélés az más jellegű volt. Az egy speciális helyzet, hiszen ha az érintett dolgozó nem
fogadja el az átszállást, akkor megszűnik a munkaviszonya, viszont ő rövid időn belül nyugdíjba kíván
menni.
Aki nem fogadja el a felkínált munkaviszonyt annak a jogviszonya február 11-el szűnik meg. Részére
végkielégítést kell fizetni. A létszámintézkedéssel kapcsolatos költségek a költségvetésben pályázat
alapján korábbi eljárási rendnek megfelelően igényelhető meg. Maga a jogszabály is 2012
decemberében jelent, meg ami ezt szabályozza.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, a hozzá visszajött információ szerint a legfontosabb dolog a
munkavállalók számára az, hogy amennyit eddig keresett azt az összeget a jövőben is megkeresse.
Kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy annak a 3 főnek a bérén kívül, aki nem fogadta el a felkínált
munkát, lesz e még olyan költség elem, amin tudnak spórolni, hiszen ha minden dolgozónak ugyan
annyi lesz a bére, akkor a megtakarítás hogyan fogja elérni a 20 millió Ft-ot, amivel számoltak az
oktatási vagyon önkormányzat általi működtetésével.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint, ha a dolgozóknak tartott tájékoztató
során ilyen egyértelmű, érthető tájékoztatás hangzott volna el, mint amit most Jegyző úrtól hallottak,
akkor biztos, hogy senki nem fordult volna jogtanácsért a munkaügyi bírósághoz. A dolgozóknak
igazán az átadás körülményeivel voltak gondjaik, ugyanis az átadással kapcsolatban egy nagyon fontos
körülmény - amire a Jegyző úr is hivatkozott –a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével
kapcsolatos törvény 25 § (2) bekezdése szerinti szabályozás. E szerint az átadó-átvevő munkáltató
legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat és a
munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot az átadás
időpontjáról, okáról a közalkalmazottat érintő jogi, gazdasági és szociális következményről. Továbbá
köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal konzultációt kezdeményezni a
közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az
intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a
következmények enyhítését célzó eszközökre. Ezt hiányolják a dolgozók.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, december 31-én megszűnt a közalkalmazotti tanács,
a költségvetési intézmény. A közalkalmazotti tanács státusza, besorolása ahhoz jön létre, hogy
valakivel közalkalmazotti jogviszonyban van.
7

Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, december 12-én a testületi döntés
meghozatala után még működött a közalkalmazotti tanács, még lehetett volna vele konzultálni. A
munkáltató december 14-én kapott utasítást a hivataltól, hogy tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy
január 1-től átkerülnek az önkormányzathoz. A dolgozóknak december 14-én nyilatkozniuk is kellett,
hogy elfogadják-e a munkaviszonyukba bekövetkező változást. Ezt követően majd csak január 3-án itt
a hivatalban tartottak részükre egy tájékoztatást, ahol nem lett ilyen érhetően elmondva az őket érintő
változás lényege, mint ahogy most Jegyző úr elmondta. Ezért estek kétségbe a dolgozók, és fordultak
munkajogászhoz. Most az egész városban arról lehet hallani, hogy hogyan történt nálunk a
közalkalmazotti jogviszonynak a megszüntetése. Január 8-án pedig megkapták a tájékoztatót arról,
hogy a Zöldpark Kft fogja őket tovább foglalkoztatni, a nyilatkozatra 15 napot kaptak. Ugyanakkor
még a mai napig is jutnak új információkhoz, például azzal kapcsolatban, hogy az a dolgozó, aki eddig
valamilyen pluszjuttatásban részesült, azzal mi lesz. Lényeges például, hogy a 16.000 Ft
bérkompenzációt továbbra is megkapják-e a dolgozók, ha a munkatörvény könyv hatálya alá fognak
tartozni. A Zöldpark Kft-től azt a választ kapták, hogy nem. Ugyanakkor a gondnoki tevékenységéért,
amihez feladat volt rendelve az eddig bruttó 3.400 Ft/hó átalány jár-e a továbbiakban. Mindezekről a
kérdésekről hiteles tájékoztatást a mai napig nem kaptak a dolgozók.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a decemberi testületi döntést követően a dolgozók
kaptak egy írásos tájékoztatást arról, hogy az intézmény megszűnik és az ő munkáltatói jogukat a
testület látja el. Egyebekben, az ő jogviszonyukban semmilyen változás nincs.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megjegyezte, a dolgozók azt hiányolták, hogy a 660 számú
testületi határozat, amire a tájékoztatóban hivatkoztak, nem volt mellékelve, így nem tudták, hogy ez a
határozat mit tartalmaz.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a dolgozók részére kiküldött tájékoztató tartalmát, ami
megítélése szerint minden lényeges információt tartalmaz.
Fülöp Zoltán képviselő aziránt érdeklődött, hogy ezt követően ki fogja ellátni az iskolák könyvelési
feladatait.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a könyvelési feladat megszűnt az iskoláknál. A
készletbeszerzési, kiadási feladatokat a Zöldpark Kft fogja ellátni, ő fogja lekönyvelni, a számlák az ő
nevére fognak szólni. A konyhai feladatokkal kapcsolatos számlák pedig a Gondozási Központhoz
fognak kerülni.
Fülöp Zoltán képviselő további kérdése az volt, hogy a karbantartók a későbbiekben nem tarthatnak-e
attól, hogy 2-3 hónap múlva azt mondja a Zöldpark Kft, hogy átszervezés miatt lecsökkenti a
létszámukat.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, erre nincs garancia, de a végkielégítés a
munkatörvénykönyve szerint is jár. Egyébként ehhez az épület mennyiséghez szükséges ez a
karbantartói, takarító állomány.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a dolgozók attól félnek, hogy úgy ellehetetlenítik
a helyzetüket, hogy lecsökkentik a munkaidejűket 6 órára, és majd önként fognak elmenni, és
lemondani a közalkalmazotti jogviszonyukról úgy, hogy még végkielégítést sem fognak kapni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, nincs garancia arra, hogy ha valaki közalkalmazotti
státuszban van, akkor a munkaideje nem csökkenthető le 6 órába. Független attól, hogy
munkatörvénykönyves, vagy közalkalmazotti törvényes. Ez még nem képez felmentési okot. Továbbá
arra sincs garancia, hogy az önkormányzat fél év múlva ezeket a költségeket tudja biztosítani. Amit az
írásos tájékoztatóban leírtak az azért lényeges, mert a dolgozónak folyamatos a jogviszonya, tehát a
végkielégítésnél is azt az időt kell számolni, ami neki megvan és biztosítani kell.
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Összegezve azt kellene megérteni, hogy ezt a helyzetet nem az önkormányzat teremtette, hanem a
törvény megváltoztatta a körülményeket, ami miatt a rendszer nem volt tovább fenntartható. Nem volt
választási lehetősége az önkormányzatnak.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérdése volt még, hogy a művészeti iskola és a
közművelődési intézménynél is átkerülnek a dolgozók a Zöldpark Kft-hez.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a művészeti iskolánál igen, az intézménynél nem.
Toldi Balázs alpolgármester lezárta a vitát, megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.
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hitelesítő
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hitelesítő
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