JEGYZŐKÖNYV
Készült 2019. május 3. napján (pénteken) 7 óra 30 perckor a jánossomorjai Városháza
hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő
jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek javaslatot az
SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet)
Szavazásra tette fel, hogy egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai a kiküldött napirenddel.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2019. (V.3.) Kt.
Határozata Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el:
1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának státuszhelyeinek bővítése
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
1./ Napirendi pont
Jánossomorja Város Önkormányzatának státuszhelyeinek bővítése
(3. sz. melléklet)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésre azért került sor, mert
az elmúlt ülésen ennél a napirendi pontnál nem született érdemi döntés, véleménye szerint ez
az Önkormányzat érdekeit sérti, tekintettel arra, hogy az előző évben már döntött a T. Testület
abban a kérdésben, hogy a marketingstratégiát elfogadva annak végrehajtását meg kell
valósítani. A 2019. évi költségvetés pedig ennek fedezetét tartalmazza is. Élve a törvény adta
lehetőségével kérte a napirendi pont újratárgyalását. Ismertette, hogy az elmúlt üléshez
viszonyítva, annyi változás született, hogy elkészült egy rövidebb tájékoztató, amely a
marketing és PR feladatokat mutatta be. Több képviselő-testületi tag részéről is felmerült
problémaként az, hogy helyben is hirdetni kellene az állás. Ennek eleget téve, a helyi
képújságban és a város honlapján is meghirdetésre került az állás, a pályázatok benyújtásának
határideje 2019. május 10. lett. Öt évvel ezelőtt, amikor a képviselő-testület megalkotta az öt
éves ciklus programot, célként tűzte ki, hogy a város marketing feladatot meg kell oldani.
Ennek megfelelően elkészült a város marketing stratégiája, akkor merült fel, hogy ne külső
szolgáltatóval oldja meg az önkormányzat ennek elvégzését, hanem saját munkaerejével, erre
specializálódott személlyel. Elmondta, hogy véleménye szerint is, így sokkal hatékonyabb
munkát lehet végezni.
Lehetőséget biztosított a képviselő-testület tagjainak a véleményeik, észrevételeik
megosztására.
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Molnár Gábor: Elmondta, hogy a Napirend után c. műsorban a polgármester úr, azt
nyilatkozta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Nehezményezte,
hogy más bizottságok miért nem értesültek erről, illetve a másik bizottságok miért nem kaptak
lehetőséget arra, hogy véleményezzék a marketing szakember alkalmazását? Azután
érdeklődött, hogy valójában marketinges szakembert vagy pályázatírót keres-e az
önkormányzat? Értelmezése szerint, a már említett háttérműsorban arról volt szó, hogy
marketinges és pályázatíró alkalmazásáról van szó. Aki egy személyben látná el, mindkét
feladatot. Azonban véleménye szerint a proffesion.hu oldalon a hirdetésben a pályázatírói
tevékenységre nincs utalás. A kiküldött tájékoztató szintén a marketing és PR feladatokat
taglalja, és a város honlapján is ez szerepel, ahol csupán előnyként van megfogalmazva a
pályázatírói tevékenység. Kiemelte továbbá, hogy az önkormányzatnál már dolgozik egy
személy, aki a pályázatokkal foglalkozik. Megkérdezte, hogy határozott vagy határozatlan
idejű munkaszerződésről lenne-e szó, hiszen a hirdetésekből ez sem derül ki.
Lőrincz György: Alapvetően marketing, PR és kommunikáció szakembert keres az
önkormányzat, amely kiegészül a pályázatírói tevékenységi feladatok ellátásával. Elismerte,
hogy akkor, amikor az előző pályázatíró dolgozott, ezek a feladatok fordított arányban voltak
jelen. Jelenleg már csak kisebb pályázatok vannak, ezért a marketing, PR és kommunikációs
feladatok ellátása az elsődleges. Elmondta, hogy először a Pénzügyi Bizottság javasolta a
plusz egy fő alkalmazását (és javasolta, hogy ne vállalkozót megbízva valósítsa meg ezt a
feladatot az Önkormányzat) de hangsúlyozta, hogy amikor a városmarketing koncepciója
elfogadásra került, ezt a képviselő-testület is elfogadta. A pályázati feladatok azért nem
kerültek feltűntetésre a kiküldött tájékoztatóban, mert véleménye szerint az sokkal
egyértelműbb mindenki számára, mint a marketing és PR feladatok. A pályázaton eddig 18
személy nyújtott be pályázatot, ebből 4 olyan személy került meghallgatásra, akik az
előírásnak megfelelően nyújtották be azt, és a referenciáknak is megfeleltek. Elmondta, hogy
valóban van egy olyan személy, aki nagyon esélyes lehet az állás elnyerésére. Viszont a
pályázatok benyújtásának határideje kitolódott május 10-ig, ezért választott személy még
nincs az állásra, hiszen továbbra is várja az önkormányzat a jelentkezőket. A jelenlegi
személy, aki a pályázatok elvégzésével foglalkozik, megbízási szerződéssel, vállalkozóként
tevékenykedik, aki a közbeszerzési feladatok ellátását szintén megbízási szerződéssel teljesíti.
Elmondta, hogy a meghirdetett állás határozatlan idejű lenne.
dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy már ismertetésre került, hogy a pályázatíró bére a
dologi kiadások soráról lenne átcsoportosítva a személyi kiadások sorára. Azonban arról még
nem tud a képviselő-testület, hogy egy pályázatíró esetén milyen bérrel kell számolni.
Elmondta, hogy amikor az előző önkormányzati ciklusnak vége lett, körülbelül 206 M.
forinttal zárta az önkormányzat a ciklust. Az előző képviselő-testületi ülésen ismertetésre és
elfogadásra került, hogy a 2018-as év végén közel 196 M. forint volt a pénzmaradvány, ami
10 M. forinttal kevesebb, mint ami majdnem 5 évvel ezelőtt volt. Kérte a képviselő-testületet,
hogy amennyiben lehetséges, ne nyúljanak az önkormányzati ciklus végéig már az általános
tartalékhoz.
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Lőrincz György: Ismertette, hogy a meghallgatott 4 személy, nettó 180-200 ezer forint bért
jelölt meg az erre irányuló kérdésnél. Elmondta, hogy az ez az összeg az önkormányzat
rendelkezésére áll a dologi kiadások között, és nem a tartalékból kellene finanszírozni.
Luka János: A pénzügyi bizottság elnökeként elmondta, hogy ez közel br. 300 e. forintot
jelente havonta az önkormányzatnak, amely időarányosan kiegészülne a cafatériával.
Lőrincz György: Elmondta, hogy ez az összeg, közel akkora mértékű, mint az előző
pályázatírói referens br. bére.
Nemes Csaba: Megköszönte, hogy hirdetésre került helyben szokásos módon is az
álláshirdetés, azonban nehezményezi és bosszantja, hogy egy hét kellett ahhoz, hogy ez a
hirdetés megjelenjen a képújságban és a honlapon.
Lőrincz György: Ismertette, hogy nem egy hét, hanem 3 munkanap volt, amíg a hirdetés
megjelent. Javasolta, hogy emiatt ne május 10, hanem május 13 legyen a pályázatok
benyújtásának határideje.
Bella Zsolt: Elmondta, hogy bár nem kerül semmibe, hogy helyben szokásos módon is
hirdetésre kerüljön az állás. Véleménye szerint azonban, a marketing és PR álláshirdetéseket a
szakemberek, nem a városi honlapokon és képújságokban fogják megtalálni, illetve keresni,
hanem a nagyobb, kimondottan erre specializálódott álláshirdető portálokon. Iskola
igazgatóként elmondta, hogy amikor a pedagógusok számára hirdetnek meg állást, azt sem a
helyi képújságban teszik, hanem természetesen az erre irányuló speciális oldalon.
Luka János: Többször hangsúlyozta, hogy valóban a pénzügyi bizottság javasolta azt, hogy
valaki közvetlenül lássa el a marketing és PR feladatokat, azonban a végső döntést a
képviselő-testület hozta meg. Elmondta továbbá, hogy valóban szerencsésebb lenne, ha helyi
lakos nyerné el ezt a munkalehetőséget, hiszen sokkal jobban viszonyulna a helyi
viszonyokhoz és lakosokhoz is. Személy szerint továbbra is egyetért a plusz egy fő
alkalmazásával. Módosító javaslatként fogalmazta meg, és kérte a képviselő-testületet, hogy
ők is hallgassák meg a polgármester úr által kiválasztott és alkalmasnak ítélt személyt.
Szeretné ő maga is látni az adott személy hozzáállását, elképzeléseit.
Lőrincz György: Ő maga is azt hangsúlyozta, hogy a helyi munkaerőt kell előnyben
részesíteni, azonban nem érkezett helyi jelentkező önéletrajza az álláshirdetésre.
Molnár Gábor: Elmondta, hogy nem ért egyet Bella Zsolt észrevételével, miszerint csak
specializálódott álláshirdető portálokon kell meghirdetni az önkormányzati állásokat.
Véleménye szerint nem most, az önkormányzati ciklus végéhez közeledve kellene felvenni új
szakembert.
Winkler László: Elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülés május végén várható, a
kérdése az volt, hogy az érintett személyek fenntartják-e továbbra is, hogy szeretnének a
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jánossomorjai önkormányzatnál dolgozni, vagy a következő egy hónapban esetleg
elhelyezkednek-e valahol?
Lőrincz György: Megfogalmazta, hogy valóban május végére van ütemezve a következő
képviselő-testületi ülés, azonban a meghallgatásra egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen is
sor kerülhet.
Luka János: Azután érdeklődött, hogy a már meghallgatott négy személy közül, az érintettek
dolgoznak-e vagy munkanélküliek?
Lőrincz György: Ismertette, hogy a négy személy közül kettő dolgozik, kettő pedig jelenleg
munkát keres. Elmondta, hogy tájékoztatta már a négy személyt arról, hogy a pályázatra
benyújtható jelentkezések határideje kitolódott. Elmondta, hogy ő maga fogja kiválasztani azt
a személyt (esetleg személyeket), aki(k) véleménye szerint alkalmas(ak) lesz(nek) az állás
betöltésére, és aki(ke)t végül a képviselő-testület is meghallgat majd.
Más észrevétel és hozzászólás nem volt. Így először szavazásra tette fel az előterjesztésben
foglaltakat, miszerint bővítsék-e a Jánossomorja Város Önkormányzatának státuszhelyeit.
A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2019. (V.3.) Kt.
határozata:
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
bővíteni kívánja Jánossomorja Város Önkormányzatának státuszhelyét.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. június 1.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a módosító javaslatot, miszerint a marketing, PR és
kommunikáció álláshirdetésre benyújtható pályázatok határideje május 13., illetve, hogy a
polgármester által kiválasztott személy meghallgatása a képviselő-testület előtt is valósuljon
meg.
A képviselő-testület 5 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (V.3.) Kt.
határozata:
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
marketing, PR és kommunikáció álláshirdetésre benyújtható pályázat
határidejét 2019. május 13-ig meghosszabbítja.
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok közül a kiírásnak
megfelelő és a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben biztosított
kereten belüli bérigényekkel benyújtott pályázato(ka)t a soron következő
képviselő-testületi ülésen ismertesse a képviselő-testülettel.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: soron következő képviselő testületi ülés

Lőrincz György: Elmondta, hogy a döntést igénylő ügyek elfogytak. Megköszönte a
résztvevőknek a megjelenést, és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

5

