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Tisztelt Képviselő-testület!
A jegyző évente rendszeresen beszámol a T. Képviselő-testület felé az önkormányzat és
intézményei kis értékű, felülvizsgálatra szoruló szerződéseinek vizsgálatáról. A 2017-es év
vonatkozásában a jelenlegi szerződéses állomány további csökkenésére már nem nagyon van
lehetőség, inkább egyszeri megtakarítási lehetőségeket eszközöltünk az alábbiak szerint:
-

-

További felesleges, 0 percet generáló vezetékes telefonokat szüntettünk meg az
Egészségházban, Óvodában, IKSZT-ben.
Állandó áramfelvételi pont épült ki a Sportpálya területén, megszüntetve a korábbi
gyakorlatot, miszerint évente 200.000 Ft díj ellenében ideiglenes csatlakozási pont
került kiépítésre, így az intézkedés 4 év alatt megtérül.
A postai kézbesítések terén még jobban az elektronikus kommunikációt helyezzük
előtérbe.
Egy fő közalkalmazott – aki tárgyévben nyugdíjas lett - látta el a feladatot a szociális
étkeztetés terén, ezt az új vállalkozó és a jelenlegi munkavállalók munkaköri
felülvizsgálatával kiváltottuk, így – garantált bérminimummal számolva – jövőre
2.828.120 Ft megtakarítás eszközölhető.

Önkormányzatunk valamennyi dolgozójában próbálom a fenti szemléletet
meghonosítani és támogatni őket abban, hogy jelezzék a felesleges szerződéses kapacitásokat,
de a megnövekedett elektronikus és egyéb speciális szakértelmet igénylő feladatok ezt nem
teszik lehetővé.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat egyéb szerződéseinek felülvizsgálatára az év folyamán, azok lejártát
megelőzően vagy tárgyukhoz kapcsolódó változások nyomán rendszeresen sor kerül. A
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szerződésekkel kapcsolatban a szükséges tájékoztatást mind a képviselő-testület, mind a
nyilvánosság részére rendszeresen megadom. A csekély jelentőségűekről innen, az érdemi
szerződésekről pedig a testületi ülések alkalmával, illetve az előterjesztésekből kap
felvilágosítást úgy a képviselő-testület, mind a nyilvánosság.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő
elfogadásra:
Határozati javaslat:

Rábapatona Község Önkormányzata képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a szerződések
felülvizsgálatáról tudomásul veszi, a benne foglaltakkal egyetért.
Kelt: Rábapatonán, 2017. november 14. napján

dr. Németh Balázs
jegyző
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