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7/2014.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2014. július 30-án (szerdán)  

de. 8.30 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére megbízás 
adása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 
 

 
2.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:     Oldalszám: 

21   A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
 intézményvezetői álláshelyének betöltésére megbízás adása 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. július 30.-án (szerdán) de. 
8.30 órakor tartott társulási üléséről. 

 
Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    társulás elnöke 
     Bánfi Sándor   társulás alelnöke 

Horváth Lajos   társulás tagja    
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 
         jegyzőkönyvvezető 
     Mucsiné Mészáros Tímea  intézményvezető 
     Boda Anita   szociális tanácsadó 
     Baranyainé Posta Mária  pályázó 
      
      
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelent szavazati és 
tanácskozási joggal részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak 
közül mind a 3 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, 
mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 
igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

 
1.) A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére 

megbízás adása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon   Kató Pálné hivatalvezető 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére megbízás adása 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné hivatalvezető: az írásbeli előterjesztést szóban akként egészítette ki, hogy emlékeztette a 
jelenlévőket arra, hogy Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazta őt az Eseti Bizottság keretein belül a 
pályázókkal személyes megbeszélés formájában győződjön meg arról, hogy a benyújtott, érvényes 
pályázaton túl, az arra való alkalmassága is fenn áll. Tájékoztatta a Társulás Társulási Tanácsát, hogy az Eseti 
Bizottság 2014. július 02. napján megtartotta ülését. Az ülésén meghallgatták a 2 pályázó közül a jelenlévő 
pályázót. A másik pályázó nem jelent meg a meghallgatáson, függetlenül attól, hogy érvényes volt maga a 
benyújtott pályázata, így ő gyakorlatilag kizárta magát a további pályáztatásból. A pályázó eddigi életútját és 
szakmai elképzeléseit ismertette a személyes meghallgatáson, melyet az indokolt, hogy kevés volt a 
pályázatban feltételül szabott 3 oldal, melyben programját ismertetni tudta volna.  
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A bizottság az ülésén megállapította, hogy Baranyainé Posta Mária alkalmas az intézményvezetői poszt 
betöltésére. 
Tömörkény Község polgármestere előterjesztette azokat a kívánalmakat, melyekre a pályázó úgy reagált, 
hogy túl sok az információ, amit jelenleg nem tud megjegyezni. Törvényességi felelősként javasolta a 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy az Eseti Bizottság által megfogalmazott és Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete által megerősített kívánalmakat foglalják úgymond keretbe, és a 
határozat mellékleteként az intézményvezető feladatinak felsorolásaként, a következő kívánalmak jelenjenek 
meg:  

1.) Humánpolitikai szempontból elsődlegesnek kell lennie, hogy az intézmény vezetője vizsgálja át a 
munkavállalók személyi állományára vonatkozó besorolásokat, azaz a személyi anyagokat, és 
gondoskodjon a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő besorolásokról.  

2.) Más alapokra kell helyezni az érintett Hivatal pénzügyeseivel való együttműködést, az éves 
költségvetés összeállításánál az intézménynek be kell terveznie összeget arra a tevékenységre, amit 
például a Csanyteleki szociális intézményben 4 órában egy könyvelő lát el.  Az intézmény 
költségvetésében, a gazdálkodására vonatkozóan el kell elkülöníteni megfelelő összeget a hivatalban 
elvégzett pénzügyi tevékenység fedezetére. Ez eddig nem volt, de ezzel mindenképp kalkulálnia kell.  

3.) Szakképzettséget nem igénylő, kisegítő munkakörökben mindenképp szükséges a Munkaügyi 
Központtal olyan megállapodás vagy szerződés kötése, vagy Tömörkény Község Önkormányzata 
által kiközvetített olyan munkaerő igénybe vétele, amely az intézménynél költségcsökkenést, 
megtakarítást eredményez. Ezáltal felszabadulhat olyan forrás, amit cafetériára, vagy a 
munkavállalók étkezésére fordítható, mint természetbeni adómentes juttatás. 

4.) A műszakban lévő munkavállaló térítési díj ellenében az ebédjét nem elviszi, hanem ott tudja 
elfogyasztani, melyhez Tömörkény Község Önkormányzata az intézmény költségvetése számára 
kiegészítő támogatásként az önkormányzat költségvetéséből 100 % vagy 50% mértékig támogatást 
nyújt.  

5.) A házi segítségnyújtás alapellátás feladata végrehajtását más alapokra kell helyezni, mintaként a 
Csanyteleki szociális intézményben folytatott módszer átvétele ajánlott.  

6.) Kiemelt feladat a Tömörkény Község Polgármestere által kifogásolt, az intézménynél keletkező 
magas közüzemi számlák  monitoringozása legalább egy hónapig. Takarékossági lehetőségként, más 
beszállító, forgalmazó váltásával olcsóbbá kell tenni a pl. tisztítószerek, takarítószerek beszerzését.  

7.) Az intézményen belüli a pénzkezelési szabályzat szerint történhet az ellátottak pénzének kezelése. Jó 
példa lehet a Csanyteleken lévő szociális intézményben a pénzkezelés mintája, amely bevált, 
bejáratott rendszer, ellenőrzötten elfogadott.  

8.) Az intézmény költségvetésében legyen egy karbantartási-felújítási terv, költségeinek ütemezése az 
intézmény és önkormányzat költségvetésébe való szerepeltetése. Lényeges a folyamatos működés 
érdekében tudni, hogy mennyi a felújítás, karbantartás éves, várható költsége.  

A kinevezés feltételeként volt még egy kitétel, a próbaidő, melyet Tömörkény Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete (mint egyetértési joggal bíró) kezdeményezett akként, hogy  4 hónap próbaidőt és a 4 
hónapos próbaidőre plusz havi 20. 000,-Ft vezetői pótlékot, majd az 5. hónaptól pedig plusz havi 50.000,-Ft 
vezetői pótlék megállapítását javasolta. A Tanács dönthet másképp, ez Tömörkény Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete javaslata.  
Bejelentette, hogy az Eseti Bizottság automatikusan meg is szűnt ezzel a tevékenység ellátásával. 
Megköszönte a figyelmet és javasolta a Bizottság nevében (ismerve Tömörkény Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete előzetes egyetértési jogával hozott döntését) a pályázó intézményvezetői megbízását. 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Hozzászólások: 
 
Bánfi Sándor Társulási Tanács Alelnöke: Előadta, hogy szeretne néhány dolgot nyomatékosan 
hangsúlyozni, amely Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén hangzott el, amikor a 
javaslatot Baranyainé Posta Mária személyére megtették, akkor azokat a tisztán látás érdekében szeretné még 
egyszer kihangsúlyozni, hogy miért is írták le, hogyan használja ki maximálisan a közmunka program 
lehetőségeit. Véleménye szerint azért kell ezt kihangsúlyozni, mert a szociális otthon költségvetése nagyon 
kihegyezett, ez nem állami, nem kötelező önkormányzati, hanem önként vállalt feladat és az intézménynek 
az adott évi költségvetéséből ki is kell jönnie. Nyilvánvaló, hogy az intézményi térítési díj, melyet az idősek 
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fizetnek intézményi bevételként nagyon alacsony, de ismerve a lakók pénzügyi helyzetét, nem lehet 
drasztikus emelést végrehajtani, mert akkor nem lesz lakó. Tudomásul kell venni, hogy az intézménybe 
ellátottként kisnyugdíjasok jelentkeznek, nem tudják megcsinálni azt, amit egy állami intézmény, hogy majd 
kiegészíti az állam, és nem számít mennyi a nyugdíja. A dolgozóknak fizetést kell adni. Az intézménynek 
saját bevételén túl az államtól feladat finanszírozásra adott támogatásként van bevétele, ami nagyon 
kihegyezett. A közmunka díja állam által átvállalt része 100%-os, meg van oldva a nővérek által eddig végzett 
feladat, vagy a takarításba való bevonás, vagy a mosodába szükséges feladat végrehajtása. Sok a mosnivaló, 
ezt mindenki látja, a nővéreket pótolni, kímélni kell, a közmunkával pont ezt lehet elérni. A másik fő téma a 
házi szociális gondozás, mert az lenne a legjobb, ha nem jönne be a szociális otthonba mindenki, hanem 
saját otthonába lehetne gondozni. Erre plusz, kiegészítő normatíva is jár.  
Bővíteni kell annak a lehetőségét, hogy az ebéd kihordásra kerüljön. A konyha kapacitása ezt megengedi. 
Jelenleg is közmunkás hordja ki az ebédet biciklivel. Sokan vannak, akiknek nem éri meg főzni, ezt is lehet 
bővíteni, ez is az intézmény vezetőjének hatásköre. Biztos nem 9 fő az, aki rászorul a településen házi 
szociális gondozásra. Részükre be kell vásárolni, csekkeket kell befizetni, gyógyszert kell kiváltani, jól esik 
nekik, ha elbeszélget velük a szociális gondozó.  A többi kritériumot a jegyző asszony elmondta. Ő, mint 
Tömörkény Község polgármestere javasolja a Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Társulás 
Társulási Tanácsa a Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete által javasolt Baranyainé Posta 
Máriát, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői posztjára.  
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megköszönte az előadottakat. A Társulás Társulási 
Tanácsa elnökeként örömét fejezte ki, hogy Tömörkényen egy olyan megoldás születik, ami mindenkinek jó. 
Sem eddig, sem ezután nem kívánnak beleszólni más ügyeibe. Támogatásáról biztosította a pályázót. 
Véleménye szerint az intézmény vezetése nem egyszerű feladat, de az elhangzottak alapján úgy látja vannak 
olyan pontok, amelyek megvalósítása még hatékonyabbá tudja majd tenni az intézmény működését. Erre 
hosszú távon szükség lesz, mert elöregedő a lakosság, egyre többen igénylik a szociális ellátás valamelyik 
formáját. Valóban az otthon gondozás másik műfaja az otthoni ápolás, mely még nem terjedt el a 
környéken, de várhatóan ez a járható út, mivel az otthon ápolásra szükség lesz. Gratulált a pályázaton 
elnyert hölgynek a kinevezéséhez, jó munkát, jó egészséget, kitartást kívánt a munkájához.  
Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, mellékletét, melyből 
megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és 
az alábbi határozatát hozta meg: 
 
21/2014. (VII. 30.) Atmöt határozat  
 
Tárgy:  A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére megbízás adása 
 

Határozat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás fenntartásában működő Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 

Otthon Intézményvezetőjének Baranyainé Posta Máriát 2014. augusztus 14. napjától megbízza 2019. augusztus 
13. napjáig terjedő időszakra, 4 hónapos próbaidővel. 
A kinevezés részletei:  
Név:    Baranyainé Posta Mária 
Munkavégzés helye:  Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon  

(6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.)  
Munkaidő:    napi 8, heti 40 óra 

 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti besorolása:   
- Próbaidő idejére, 2014.08.14.-2014.12.13. ig terjedő időszakra: 
Garantált illetménye havonta:    217.400,-Ft (azaz: Kettőszáztizenhétezer-négyszáz forint) 
Vezetői pótlék:      20.000,-Ft (azaz: Húszezer forint) 
Összesen:    237.400,-Ft/hó(azaz:Kettőszázharminchétezer-négyszáz forint) 
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- Próbaidő leteltét követően, 2014.12.14-től: 
Garantált illetménye havonta:    217.400,-Ft (azaz: Kettőszáztizenhétezer-négyszáz forint) 
Vezetői pótlék:      50.000,-Ft (azaz: Ötvenezer forint) 
Összesen:    267.400,-Ft/hó (azaz:Kettőszázhatvanhétezer-négyszáz forint) 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét az intézményvezetői 

megbízással kapcsolatos feladatok és szükséges intézkedések megtételére. 
 

Végrehajtás határideje:   2014. 08. 13. 
 Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, hivatalvezető 

Beszámolás határideje:  megbízást követő soros ülés  
 
Határozatról  értesítést kap: 
- Baranyainé Posta Mária, intézményvezető 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai  
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője 
- Irattár 
 

21/2014. (VII. 30.) Atmöt határozat 1. melléklete  

 

A pályázó meghallgatására összeült Eseti Bizottsági ülésen elhangzott, Tömörkény Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete által megfogalmazott és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
által megerősítetten a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője felé 
támasztott elvárások: 
 

1. Vizsgálja át az intézmény személyi állományára vonatkozó besorolásokat, és gondoskodjon a 
munkavállalók hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő besorolása megtételéről.  

2. Az intézmény éves költségvetése összeállításakor tervezzen be elkülönítetten fix összeget a 
Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal által a szociális intézmény számára végzett pénzügyi 
tevékenység fedezetére.  

3. Törekedjen a szakképzettséget nem igénylő, kisegítő munkakörök betöltésénél a 

közmunkaprogram keretében szerződéskötés lehetőségének kihasználására, olyan kiközvetített 
munkaerő igénybe vételére, amely az intézménynél költségcsökkenést, megtakarítást eredményez.  

4. Kiemelt feladata a munkavállalók térítési díj ellenében helyben való étkezése rendszerének 
kidolgozása, cafetéria elem bevezetése, intézményi/önkormányzati természetbeni támogatás 
alkalmazásával. 

5. A házi segítségnyújtásra a rászorultak körét ki kell terjeszteni, az ellátott személyek számának 
napi szintű emelésével. 

6. Az intézmény közüzemi számláinak monotoringozása, a beszerzéseinek felülvizsgálata, 
módosítások bevezetése a költségek csökkentésével. 

7. Az ellátottak pénzének kezelése az intézmény Pénzkezelési szabályzata szerint valósuljon meg. 
8. El kell készítenie az intézmény karbantartási-felújítási tervét, a költségbecslés éves költségvetésbe 

foglalásával. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megadta a lehetőséget a Társulási Tanács által 
megszavazott, Baranyainé Posta Máriának, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon leendő 
intézményvezetőjének, hogy néhány gondolatban ossza meg elképzelését.  
 
Baranyainé Posta Mária, pályázó: Megköszönte a bizalmat, reagált a Jegyző Asszony szavaira és előadta, 
hogy többször hallotta már és átgondolta a tőle elvárt felvetett feladatokat és annyit tud erre mondani, hogy 
megfelelő információk birtokában, amikor már át tudja tekinteni ezeket a kérdéseket, mindenféle 
szempontból, úgy anyagilag, úgy személyileg, át kell közösen nézni ezeket a kérdéseket. Ez mindenképp meg 
fog történni, nagyon jól átgondolva a dolgozók és lakók érdekeit figyelembe véve fog dönteni, úgy, hogy a 
legjobb legyen. Most még nem tud olyat mondani, olyan témában nyilatkozni, érdemben bármit is mondani 
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amire most még nincsen kellő rálátása, de azt meg tudja ígérni, hogy lehető legjobb tudása szerint fogja 
végezni a feladatait, úgy, hogy az mindenki érdekének a legjobban megfeleljen. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megköszönte az elhangzottakat és átadta a szót, 
Kató Pálné, törvényességi felelősnek. 
 
Kató Pálné, hivatalvezető: Javasolta, hogy ne feledkezzenek meg a két intézményvezetőről, hogy a 
Társulás Társulási Tanácsa hatalmazza fel a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy köszönőlevelet írjon 
Magonyné Gál Ilonának, mint az intézmény volt vezetőjének és Mucsiné Mészáros Tímeának, aki 
helyettesítéssel, májustól vállalta ezt a feladatot.  
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Kezdeményezte a javaslat határozatba foglalás 
nélküli elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A Társulás Társulási Tanács Tagjai 3 igen szavazattal 
támogatták az elhangzott javaslatot.   
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Gratulált Baranyainé Posta Máriának a sikeres 
pályázatához, emellett ezúton köszönte meg Mucsiné Mészáros Tímeának, hogy megromlott egészségügyi 
állapota ellenére is elvállalta az intézményvezetői megbízást a Tömörkényi intézménybe. Az előző 
intézményvezető távozását követően a helyettesítés nem volt megoldott, hisz vezetőt csak vezető 
helyettesíthet. Nem véletlen, hogy egy másik intézmény vezetőjét kellett ahhoz megbízni, arra az 
időtartamra, amire az előző intézményvezető felmentési idejét tölti, vezető nélkül nem lehet egy intézmény, 
és a helyettesítés törvényes keretek közt kell, hogy megvalósuljon. Köszöni Mucsiné Mészáros Tímeának a 
munkáját. Ezt a Társulási ülést annyira előre hozták, hogy nem augusztus 13.-án született meg a döntés a 
későbbi intézményvezető személyéről, így felkéri Mucsiné Mészáros Tímeát, hogy az elkövetkező 2 hétben 
segítse Baranyainé Posta Máriát a felkészülésben, az eddig észlelt problémákat ossza meg vele, a Csanyteleki 
intézményben alkalmazott jó gyakorlatokat adja át. Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
előtt kezdeményezte, hogy a szociális intézmény vezetője megbízása napjától  az intézmény pénzügyi 
helyzetét, a költségvetését, az ügyeit, számláit, követeléseit nézze át. Átadnak számára minden információt, 
mennyi a munkabér, annak közterhei, mikor mit kell csinálni, mikor milyen igénylések vannak, milyen 
jelentési kötelezettségek vannak és mikor mit kell beírni, hogy az minden szempontból megfelelő legyen. 
Ezeket mind meg kell csinálni, mert a vezető most már úgy vezető, hogy minden, amit most már aláír, azért 
felelősséget kell vállalnia. Az intézményre nagy szükség van, annak működnie kell. Az elöregedő 
társadalomban nagy hangsúlyt kell fektetni az otthon történő gondozásra, ápolásra. Pályázati lehetőségeket 
ki kell használni, főleg korszerűsítés, felújítás témában. Amennyiben lesz ilyen, a Társulás és Tömörkény 
Község Önkormányzata is önerővel támogatja azt. Jelenleg is van egy napelemes korszerűsítés, mely 
rengeteg energiát meg fog takarítani. Az önálló felelősségre és önálló gazdálkodásra ismételten felhívná a 
figyelmet és mindenkinek jó munkát, sok sikert kívánt.  
 
Mucsiné Mészáros Tímea, helyettesítő intézményvezető: Megköszönte mindenkinek a segítséget, 
amelyet egészségügyi állapotára tekintettel arra az időszakra kapott, amíg helyettesített Tömörkényen, mivel 
kevés az a hely, ahol ennyi segítséget kap egy vezető helyettesítése alatt. Eddig is igyekezett átadni 
Tömörkényen a szakmai tudását, amit Csaynteleken szerzett pályafutása alatt. Tömörkényen másképp 
működnek a dolgok, mint Csanyteleken, pl. a dokumentációk sem egyeznek meg. Javasolja, hogy ezt 
egységesítsék, legyen egyforma a Társulás által fenntartott intézményekben a formanyomtatvány és a 
módszertan. Régebben is megpróbálták, hogy így legyen, de most azt tapasztalta mégsem így történt. A 
Tömörkényi intézményben minden nagyon más, mint a Csanyteleki intézményben. Nagyon szívesen segít 
abban, hogy ez megvalósulhasson, hogy minél egyszerűbben és okosabban lehessen 1-1 feladatot ellátni. A 
házi segítségnyújtás Tömörkényen 9 fővel működik, ráadásul csak napi három főt látnak el, mely annyira 
minimális, hogy annak a normatívája – mivel ott is ingyenes a szolgáltatás- abszolút nem fedezi a 
dolgozónak a bérét sem. Javasolta, hogy lássanak el egy nap több személyt, amit már meg is tesznek, így a 
Kenyszi rendszerben - ahol napról napra kell jelenteni – is lehet azt jelenteni, mert ott nem lehet egyik 
napról a másikra hirtelen felgyorsítani. Ezt folyamatosan kell bevezetni, most már naponta egyre több helyre 
megy ki a gondozónő. Ennek a normatívájának a változása csak jövőre fog megjelenni a költségvetésben. 
Egyúttal javasolta, hogy kérjenek több főre házi segítségnyújtást, mert akkor sokkal jobban el tudnák látni, a 
mostani dolgozó helyettesítése is meg lenne oldva. Eddig is mikor átment Tömörkényre mindig mindent 
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megbeszéltek, meg ezután is reméli, hogy jól fognak együtt dolgozni, mint az előző intézményvezetővel. 
Ezúton gratulált Baranyainé Posta Mária megbízásához, sok sikert kívánva a továbbiakhoz.  
 
Baranyainé Posta Mária, pályázó: Megköszönte a bizalmat és megköszönte Mucsiné Mészáros Tímea 
eddigi segítségét és azt is, hogy felajánlotta a további segítségét. Egy nagyon fontos dolgot szeretne még 
elmondani, ami felvetődött a Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén is, ez pedig a 
megbízásának a próbaidővel történő indítása. Szeretné megkérni a jelenlévőket, akik nála sokkal jobban 
járatosak a jogban, hogy szíveskedjenek még egyszer ezt megnézni, mert ő nem biztos ebben, de utána 
érdeklődött és ő különböző információkból úgy tudja, hogy a folyamatos közalkalmazotti állásban lévő 
embernek nem kell próbaidőt kiszabni egy megbízás esetén. Elmondta, hogy nem a pénz miatt, az őt 
igazából nem érdekli. De nem biztos, hogy ez a megbízás így szabályos, és szeretné elkerülni, nehogy utólag 
derüljön ki, hogy nem lett szabályosan megbízva, úgy, mint ahogy az előző vezetőnél is kiderült. Az ő 
megbízásában régebben, valami elírás történt.  
 
Dr. Faragó Péter, jegyző: Válaszában elmondta, hogy a próbaidő az egy eljárás. Az állás próbaidő 
kikötésével  lett megpályáztatva. Baranyainé Posta Mária ebben az intézményben, mint munkavállaló már 
rendelkezett határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal. Ez most egy magasabb vezetői 
megbízás, pályázati eljárási formában. Ez ugyanolyan, mintha Baranyainé Posta Mária most egy új állást 
pályázott volna meg, függetlenül attól, hogy határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik. Az előző vezetőnél az volt a probléma, hogy nem jól lett módosítva az intézményvezetői 
szerződése akkor, amikor akként változott a vonatkozó jogszabály, hogy intézményvezető az eddigi 
határozatlan idő helyett csak 5 évre, határozott időtartamra szólóan lehet magasabb szintű jogállású vezető. 
Úgy kellett volna módosítani a szerződését, hogy a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya 
megmarad, és, mint vezető 5 évre, határozott időtartamra meg van bízva intézményvezetői feladattal. 
Baranyainé Posta Máriánál a próbaidő az intézményvezetői megbízásra vonatkozik. Lemodellezve, bár 
bizonyosan nem így fog történni, de ha Baranyainé Posta Mária, vagy a munkáltató, a próbaidő alatt 
indokolás nélkül felmond, attól a közalkalmazotti státusza megmarad, nem szűnik meg. A próbaidő lényege, 
hogy indokolás nélkül ez megtehető. A közalkalmazotti státusz mindenképp megmarad, csak a vezetői 
megbízás szűnik meg, mivel ez kizárólag a vezetői megbízatásra vonatkozik. Most már a vonatkozó 
jogszabály értelmében ha nem rendelkezik a munkáltató erről a tényről, akkor a vezetői megbízásnál 3 
hónap próbaidő kötelező. Ha nem is rendelkeznek a szerződésben erről, akkor is automatikusan 3 hónap 
próbaidő van, ez a munkáltatót és a munkavállalót is védi, mert mindkét fél azonnali hatállyal felmondhat, a 
munkavállaló is és a munkáltató is. Vélhetően itt nem fog erre sor kerülni, de a lehetőség ezáltal adva van. 
Ha a Társulás Társulási Tanácsa nem is rendelkezne a 4 hónap próbaidőről, ami csak 1 hónappal hosszabb a 
3 hónap kötelezőnél, amely nem is lehetne 4 hónapnál hosszabb, mert a jogszabály maximum 4 hónapban 
határozta meg a próbaidő időtartalmát. A Társulás Társulási Tanácsa így rendelkezett, a maximum 4 
hónapot határozta meg, ez bele kerül a határozatba, de hangsúlyozza, hogy ha nem rendelkezett volna erről, 
akkor is lenne 3 hónap, ami a határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyt az intézménynél nem 
érinti, nem befolyásolja, nem szakad meg, nem indul újra. Most Baranyainé Posta Mária egyben 
közalkalmazott és megbízott vezető. Az egész pályázat és így a próbaidő is csak erre a vezetői státuszra 
vonatkozik.  
 
Kató Pálné, hivatalvezető: Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy ez olyan, mint ha nem egy 
intézményben lenne közalkalmazott és vezető. Most a Társulás, mint fenntartó kiírt egy pályázatot, melynek 
feltételeként próbaidőt szabott meg. Gyakorlatilag, ha Csanytelekre pályázta volna meg a pályázó ugyanezt, a 
közalkalmazotti jogviszonya marad folyamatos, tehát nem szakad meg, és újra indul, hanem folyamatos a 
közalkalmazotti státusza. Az 5 évből a Társulási Tanács 4 hónap megbízást ad arra, hogy mindkét fél 
meggyőződhessen arról, hogy ezt akarta vagy nem ezt akarta. Bármelyik fél mondhatja közben, hogy eláll a 
megbízástól, de attól a közalkalmazott státusza változatlanul megmarad. Nem szűnik meg a közalkalmazotti 
jogviszonya, ha majd lejár az 5 év, viszont az 5 év után a vezetői státusz biztos megszűnik. Jelen esetben a 4 
hónap próbaidő és 2014. december 14-től az 5 évből visszalévő 4 év 8 hónap a magasabb vezetői megbízás 
része, attól nem különül el, az nem okoz méltánytalanságot, joghátrányt.  
Előadta, hogy nem tudja ki adta ezt az információt, de ha az, akinek a jogviszonya úgy szűnt meg, hogy azt 
problémásnak gondolja, akkor nem jól tudja. Meg lehet kérdezni a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztálya illetékesétől, hogy van-e akadálya próbaidő tűzésének. A Törvényességi Felügyelet 
azonnal kiszúrja, ha valami törvénysértő, ha a Társulás az intézményvezető számára szabálytalan módon ad 
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megbízást, akkor ezt a döntést tartalmazó jegyzőkönyv elküldését követően, rövid időn felhívásra vissza kell 
vonni.  
 
Dr. Faragó Péter, jegyző: Ezek a kritériumok objektívek, általános dolgok. Ezeket át kell tekinteni, 
megoldása, az ügyek vitele nagyon szoros együttműködést fog megkívánni mindenki irányába, mind a 
Társulás, mind a Csanyteleki, mind a Tömörkényi Hivatal, mind a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ felé, akik segítséget tudnak nyújtani.  Semmi megoldhatatlan kívánalom nem került feltüntetésre. 
Közfoglalkoztatás esetén is felmerülhet olyan tényező, ami ezt a kívánalmat befolyásolja, pl. a munkaügyi 
központ nem köt szerződést, a kormány visszavonja ezt a programot, természetesen ez nem az 
intézményvezető hibája lesz, ez rajta kívül álló okból nem kerül teljesítésre. Kiegészítette, hogy ennek az 
intézmény ellenőrzésekor van igazán nagy jelentősége, hogy az új vezető megtette – e a szükséges lépéseket 
a megbízását követően.  
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az elhangzottakat gyakorlati példával is szemléltette 
és megerősítette az elhangzottakat.  
 
Baranyainé Posta Mária, pályázó: Hozzáfűzte, hogy köszöni, megértette az elhangzottakat, már az első 
indokolásnál is, csak azért mondta el ezt el, mert ezt az információt szerezte, és ő nem annyira járatos a 
jogban.  
 
Kató Pálné, hivatalvezető: Előadta, hogy most Baranyainé Posta Mária számára sok információ, sok 
elvárás fogalmazódott meg, ezért ez a próbaidő jól jön, mert ha eltelik pl. 2 hónap és a munkavállaló úgy 
gondolja, hogy ezt nem szeretné, nem tudja az elvárások szerint teljesíteni, akkor 2 lehetősége van. Egyik az, 
hogy a vezetői megbízástól eláll, lemond róla és marad közalkalmazott. Jelenleg Baranyainé Posta Mária nem 
lát bele az intézmény dolgaiba alaposabban, de ebben a pár hónapban, decemberig minden ki fog már 
derülni, lesz döntési lehetősége. Így jelentősége van ennek a 4 hónapnak, ez a munkavállaló számára is 
ugyanúgy előny, mint a munkáltatónak. Lesznek népszerűtlen döntések is addig, a költségvetés tervezése is 
körvonalazódni látszik, mely kedvezőbb nem lesz. Így a takarékos gazdálkodás hozhat olyan döntéseket, 
melyekhez további megszorításokra lesz szükség. Ha a Munkaügyi Központ nem tud közfoglalkoztatás 
keretében munkaerő kiközvetítésével az intézmény számára segítséget nyújtani, akkor probléma léphet fel az 
intézmény jövő évi költségvetésében. Amennyiben külső tényezők miatt a feladat teljesíthetetlenné válik, 
vagy vis-major helyzet áll elő, az nem róható fel az intézményvezető terhére. Véleménye szerint nem 
megoldhatatlanok ezek a kritériumok, teljesíthetőek, csak ezeket akkor látja át az ember, ha bele látott 
alaposabban, átnézte a hozzá kapcsolódó jogszabályokat is, melyeket be kell tartani pl. személyi állomány 
besorolásánál is ez az alap. Biztos lesznek kellemetlen döntések, melyeket meg kell hozni. Az illetőnek 
tudomásul kell vennie, hogy rossz helyre volt besorolva, a hibát nem az új intézményvezető követte el, nem 
tehet róla, ő csak a vonatkozó jogszabály szerint módosítja azt.  
Szólt arról, hogy, pl. a Magyar Államkincstár ellenőrzésekor nem a munkavállalót fogja megbüntetni, hanem 
az intézményt, melyért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető megbízását megelőző időszak 
előtti döntések súlya nem terheli, de megbízásától kezdve már az ő felelőssége minden. Személyi állomány 
kérdésében is jelentős, hogy még ha nem is volt jó helyre besorolva 1-2 munkavállaló, de azt az új 
intézményvezető első lépései között korrigálja, akkor az pozitív elbírást von maga után az ellenőrző 
hatóságok részéről, mert akkor az intézményvezető védheti magát azzal, hogy, amint jogosultsága volt, 
megtette a szükséges intézkedéseket. Elmondta, hogy Csanyteleken a mostani vezető az előző vezető vélt 
rossz döntéseinek következményeit próbálja leküzdeni. Apró lépésekben haladva megoldható minden 
feladat, ehhez kívánt még egyszer sok sikert. A megbízással a bizalmat megkapta, mind Bíráló Bizottság, 
mind Tömörkény, mind a Társulás részéről, továbbá az ellátottak, dolgozók részéről a pályázat beadása előtt 
is adott volt, ez a legfontosabb. Az ellátottaknak, ha problémája van, ellátottjogi képviselő is segít. Nem 
lehet egy új vezetőnek kérni, hogy csak akkortól nézzék mikortól megbízása van a vezetői feladatokra, mert 
a felelősség kérdése egész évre kiterjed, ellenőrzéseik során. Részéről az új intézményvezető számára minden 
segítséget felajánlott. Abban a közegben mikor a kollegák szinte barátok is hirtelen vezetővé válni a lehető 
legnehezebb de ettől függetlenül meg kell követelni, határozottan kell fellépni. 
 
Bánfi Sándor, Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Gyakorlati példával is szemléltetette az 
ellenőrzésről elhangzottakat, a jogosulatlanul felvett, a nem kívánt visszafizetés lehetőségét. Ismételten 
kihangsúlyozta a közfoglalkozatás előnyeit, hátrányait és jelentőségét.  
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Dr. Faragó Péter, jegyző: Kijelentette, hogy a Tömörkényi Hivatal minden téren felajánlja segítségét, saját 
maga és kollegái által. Véleménye szerint ez természetes, de ennek a folyamata már el is indult, a közmunka 
program fontosságával, pénzkezelési szabályzat aktualizálásával, számlák kérdésköreivel, étkeztetéssel. A 
feladatok végrehajtását ésszerű keretek közt kell megvalósítani.  
 
Baranyainé Posta Mária, pályázó: Leszögezte, hogy először meg kell ismernie a tényeket. A pénzkezelési 
szabályzatot a Kormányhivatal újból ellenőrizte és elfogadta azt. Pontos, tiszta, átlátható, ez volt a vélemény 
róla.  
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási 
Tanácsa Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 9:35 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Bánfi Sándor 
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