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Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek, 2013. június 05-én 1400 órai kezdettel megtartott együttes képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
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Bozóki Edit Jászszentlászlói képviselő és Zöldág János, Borsik Imre Móricgáti képviselők távol maradtak.
Nagy András polgármester - javaslatára Jászszentlászló Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Móricgát
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadják el:
1.

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető közalkalmazotti jogviszony megszüntetési
kérelme

Nagy András
polgármester

2.

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető jutalmazása

Nagy András
polgármester
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1. Napirend
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető közalkalmazotti jogviszony
megszüntetési kérelme
(Írásos előterjesztés.)
Nagy András – polgármester – kérdéssel fordult Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezetőhöz, tekintettel
arra, hogy személye érintett kérdésben, hozzájárul-e, hogy a nyílt ülés keretei közötti vitassák meg a
napirendet.
Bálintné Bajnóczi Edit hozzájárul a nyílt testületi ülésen történő tárgyaláshoz, nem kéri, hogy a napirendet
zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.
Képviselő-testület tudomásul vette Bálintné Bajnóczi Edit szóbeli nyilatkozatát, az ülés nyílt keretek között
folytatódik.
Nagy András polgármester: felolvasta a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kérelmet. Várta a
képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Bálintné Bajnóczi Edit – intézményvezető - nem kívánt hozzátenni semmit az írásos bejelentéshez.
Horváth Lajos – képviselő – kérdést intézett a polgármesterhez, hogy mi vezetett odáig, hogy Bálintné
Bajnóczi Edit ezt a döntést meghozta?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy erre a kérdésre az intézményvezető asszony
fogja tudni megadni a választ, ha letisztulnak benne az érzések. Úgy érzi egy jó munkakapcsolat volt
kialakulóban köztük, az intézmény működésével maximálisan elégedett. Meglepetésként érte Bálintné
Bajnóczi Edit döntése, ezáltal az Önkormányzat is nagyon nehéz helyzetbe kerül, hiszen nem egyszerű
megfelelő végzettségű, gyakorlattal rendelkező vezetőt találni. Visszautasította, hogy esetlegesen a
választás eredménye miatt került volna döntési helyzetbe. Intézményvezető asszony tanúbizonyságot tett az
elmúlt időszakban arról, hogy jól vezeti az intézményt, minden alkalommal mikor kéréssel fordult hozzá
együttműködő és segítőkész volt.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – felszólalásában elmondta, hogy Móricgát község tagja a
Jászszentlászló Móricgát Községek Intézményi Társulásnak. A Társulás keretei között látják el az idősek
gondozásával, ápolásával, házi gondozással, étkeztetéssel kapcsolatos feladatai. Maximálisan elégedett volt
a vezető asszony munkájával. Az intézmény hányatott helyzetben került a vezetése alá, de fegyelemmel,
könnyel, sok munkával egy rendkívül jól működő intézményt sikerült létrehoznia. Derült égből
villámcsapásként érte a vezető asszony döntése. Kérdést intézett Bálintné Bajnóczi Edithez, hogy jól
meggondolta-e esetleg nem vonja vissza ezt a döntést?
Bálintné Bajnóczi Edit – intézményvezető – válaszában kijelentette, hogy nem kívánja döntését
visszavonni.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – ebben az esetben nem kíván többet mondani. Megköszönte az
intézményvezető asszony önfeláldozó és lelkiismeretes munkáját.
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – csatlakozott az előtte felszólalóhoz. Még egyszer
kifejtette, hogy nagyon elégedett az intézmény, és az intézményvezető asszony munkájával. Megköszönte a
sok erőfeszítést, amit az intézmény vezetése kapcsán végzett. További életében jó egészséget, új
munkájához sok sikert kívánt.
Javasolta a Képviselő-testületeknek, hogy Bálintné Bajnóczi Edit - kérelmének megfelelően - a
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszűnéséhez járuljanak hozzá.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal Móricgát Községi
önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot
hozza:
79/2013. (VI.05.) együttes hat. (Jászszentlászló)
46/2013. (VI.05.) együttes hat. (Móricgát)
Bálintné Bajnóczi Edit közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel való megszűnése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete Móricgát
Községi önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Bálintné Bajnóczi
Edit Alapszolgáltatási Központ vezetője közalkalmazotti jogviszonyának
2013. június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
Megbízza

Nagy

megszüntetésével

András

polgármestert,

kapcsolatos

hogy

a

dokumentumok

jogviszony
elkészítéséről

gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. június 30.
Csontos Máté Móricgát polgármestere
Nagy András Jászszentlászló polgármestere

Napirend
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető jutalmazása

Nagy András – polgármester – Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan javasolja, hogy Bálintné
Bajnóczi Edit munkájának elismeréseként 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítsék.
Horváth Lajos – képviselő – álláspontja szerint ennél magasabb összegű jutalmat is megérdemel.
Nagy András – polgármester – ezzel egyet is ért, azonban az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi
lehetővé. Ez az összeg, ami járulékokkal együtt 800.000.-Ft körüli, elég méltányos ahhoz, hogy
megköszönjék az intézményvezető áldozatos munkáját.
Javasolja a Képviselő-testületeknek, hogy Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ vezetőjét Jó
munkájának elismeréseként 634.800.-Ft Jutalomban részesíti. Az Önkormányzatot terheli a kifizetett
jutalom, valamint annak járuléka, összesen 806.196.Ft
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot
hozza:
80/2013. (VI. 05.) együttes hat. (Jászszentlászló)
47/2013. (VI. 05.) együttes hat. (Móricgát
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető jutalmazása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete Móricgát
Községi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról,
hogy

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ vezetőt

(Jászszentlászló, Szent István u. 18.) munkájának elismeréseként
634.800.- Ft azaz Hatszázharmincnégyezer – nyolcszáz
forint
jutalomban részesíti.
Megbízza a Nagy András polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről
intézkedjen.
A jutalom összege (Járulékteherrel együtt 806.000 Ft) Alapszolgáltatási
Központ 2013. évi költségvetését terheli. A plusz előirányzat igényt teljes
egészében

Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetéséből az Általános tartalék előirányzat terhére biztosítja az
intézmény részére.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30-ig
Csontos Máté Móricgát polgármestere
Nagy András Jászszentlászló polgármestere

Nagy András – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, az ülést
berekesztette.

K.m.f
Nagy András
polgármester

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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