Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. október 15-én
megtartott soron kívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Harsányi Erzsébet képviselık..
Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 6 képviselı közül 4 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendeket túl megtárgyalni a vagyonrendelet
módosítását, valamint zárt ülésen a Balogh Mihályné bérlakás pályázatának elbírálását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 4 igen szavazattal az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Megállapodás tervezet vagyonátadásról
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
3./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
4./ Jegyzıi állásra pályázat kiírása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
5./ Vagyon-rendelet módosítása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
Zárt ülés:
Balogh Mihályné bérlakás pályázatának elbírálása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet:
• A Raiffeisen Bank peres ügye tovább folytatódik, még iratokat kértek be. A következı
tárgyalás novemberben lesz Gyırben.
• Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet munkaügyi perében a tényállás tisztázása érdekében még
iratokat kértek be, november 15-én lesz a következı tárgyalás.
• Bartalos Jánosné képviselı lemondott mandátumáról. Lemondását nem indokolta. A
Helyi Választási Bizottság majd megállapítja, hogy ki a következı legtöbb szavazatot
elért képviselı-jelölt.
• Elkezdıdött a víztisztító berendezés telepítése. 2012. december 26-ig minden
községben az EU elıírásoknak megfelelı vízminıséget kell szolgáltatni. A
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•

konténerben lesz egy vízvételi lehetıség, ahonnan a lakosság egészséges, a
paramétereknek megfelelı ivóvízhez juthat.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy szeretnének jelen lenni egy testületi
ülésen, idıpontot kell még egyeztetni.

2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán: A Kormányhivatal a járási hivatal létrehozásához a helyi
önkormányzatoktól veszi igénybe az ingatlanokat és eszközöket. Kıtelekrıl három dolgozó
kerül a Járási Hivatalhoz, az ı munkavégzésükhöz szükséges eszközöket kell biztosítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2012./X.15./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szolnoki Járási Hivatal
kialakítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a 218/2012./VIII-13./ Korm.
rendelet 2. számú melléklete szerinti megállapodás és esetleges aktualizálásának
aláírására, valamint a teljességi nyilatkozat megtételére.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs Lovász Tibor polgármester
Határozatról értesülnek:
1./ Lovász Tibor polgármester,
2./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı,
3./ Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal,
4./ Irattár
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Váradi József tett fel kérdést, melyre a választ Dr. Varga
Zoltán mb. jegyzı és Lovász Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2012./X.15./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, az abban foglaltakkal egyetért, és
felhatalmazza Lovász Tibor polgármestert, hogy a megállapodást a testület képviseletében aláírja.
A határozatról értesül:
1./ Az érintett önkormányzatok,
2./ Lovász Tibor polgármester,
3./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı.
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4./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy
beérkezett pályázatokról a polgármesterek döntenek.

a jegyzıi állásra

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

47/2012./X.15./ Kt. számú

határozat:

Csataszög, Hunyadfalva, Kıtelek és Nagykörő Községi Önkormányzatok Képviselıtestülete a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 45. § (1)
bekezdése és a 147. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csataszög, Hunyadfalva,
Kıtelek és Nagykörő Községi Önkormányzatok Közös Hivatala jegyzıi munkakör
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás idıtartama: teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozatlan idıre szól,
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörő, Május 1. út 1.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §ában foglaltak
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök:
- vezeti a képviselı-testületek közös hivatalát:
- gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásról
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselıtestület hivatalának köztisztviselıi
tekintetében
- döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselıtestület és bizottságai ülésén
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:
Nagykörői Közös Önkormányzatok Hivatal
Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Tv. rendelkezései
az irányadóak
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvıképesség
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-

-

büntetlen elıélet
igazgatásszervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körően
közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
legalább 2 év közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okiratok egyszerő fénymásolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének
igazolása
- Közszolgálati gyakorlat igazolása
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevık megismerhetik, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt
ülésen történı elbírálásához
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet által
mőködtetett pályázati adatbázisban való megjelenéstıl számított 30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor
polgármester nyújt a 06-56/543-023-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Nagykörő Községi
Önkormányzat polgármesterének címére történı megküldésével (5065 Nagykörő,
Május 1. út 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: jegyzı.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nagykoru.hu,
www.kotelek.hu, www.csataszog.hu .
A határozatról értesülnek:
1./ Az érintett önkormányzatok polgármesterei.
5./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 362 hrsz-ú – vákuumgépház megnevezéső – ingatlan belekerült az adósságrendezésbe, mint forgalomképes
vagyon. Ezt forgalomképtelenné kell nyilvánítani, mivel a szennyvíz-rendszer
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal a melléklet szerint megalkotja 13/2012./X.16./ önkormányzati rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10./ Kft.
számú rendelet módosításáról.
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A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Dr. Varga Zoltán :/
mb. jegyzı
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Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

amely létrejött a Csataszög Községi Önkormányzat (5064 Csataszög, Szebb élet u. 42.,
képviseletében eljár: Pomázi Ferenc polgármester), a Hunyadfalva Községi Önkormányzat
(5063 Hunyadfalva, Árpád u. 12., képviseletében eljár: Vékonyné Házi Eszter polgármester),
a Kıtelek Községi Önkormányzat (5062 Kıtelek, Szabadság u. 1., képviseletében eljár:
Lovász Tibor polgármester) és a Nagykörő Községi Önkormányzat (5065 Nagykörő, Május 1.
u. 1., képviseletében eljár: Dr. Veres Nándor polgármester) között (a továbbiakban:
Megállapodó Felek) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85.§ (1) bekezdésének alapján, az alábbi napon és feltételekkel:
1. Megállapodó Felek, annak érdekében, hogy valamennyi érintett településen biztosítva
legyenek az önkormányzati mőködés feltételei, az állampolgárok lehetıleg azonos
szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz, közös önkormányzati hivatalt
hoznak létre Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal néven. A közös önkormányzati
hivatal székhelye: 5065 Nagykörő, Május 1. u. 1.
2. Megállapodó Felek minden településen biztosítják az igazgatási munka folyamatos
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
3. A nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati
hivatal által létrehozott, állandó jelleggel mőködı kirendeltség vagy ügyfélszolgálati
megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történik.
4. A székhelytelepülésen mőködı hivatal feladatai:
4.1 Nagykörő, Csataszög és Hunyadfalva vonatkozásában:
Önkormányzati mőködéshez kapcsolódó általános feladatok:
- a testületi ülések elıkészítése, tartalmi és adminisztratív feladatok,
- a bizottságok mőködésével kapcsolatos hivatali feladatok,
- egyéb általános mőködési feladatok (pl. közérdekő adatok, a személyzeti-,
szabadság,- bélyegzı- és egyéb nyilvántartások vezetése).
Hatósági feladatok:
- önkormányzati hatósági feladatok,
- polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek (pl.: honvédelem,
katasztrófavédelem),
- jegyzı államigazgatási feladatai (pl.: szociális ügyek).
Gazdasági, pénzügyi feladatok:
- költségvetés, zárszámadás készítése,
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- pénzügyi beszámolók készítése,
- nyilvántartások vezetése,
- gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése.
4.2 Kıtelek vonatkozásában:
- végzi a helyi adókkal, gyámügyekkel és a közterület-felügyelettel kapcsolatos
teendıket.
5. A Kıtelek községben állandó jelleggel mőködı kirendeltség feladatai a helyi adóügyi,
gyámügyi és közterület-felügyelıi feladatok kivételével megegyeznek a
székhelytelepülésen mőködı hivatal feladataival.
6. Csataszög településen az ügyfélfogadás állandó ügyfélszolgálati megbízott személyén
keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történik.
7. Hunyadfalván az ügyfélfogadás a polgármester személyén keresztül, informatikai
hálózat alkalmazásával történik.
8. A hivatal összlétszáma 14 fı.
A székhelytelepülésen mőködı hivatalban: 7 fı.
A Kıtelek községben állandó jelleggel mőködı kirendeltségen: 5 fı.
Csataszögön 1 fı.
A jegyzı heti két napon Nagykörőben, két napon Kıtelken, pénteki napokon,
megosztva Csataszögön és Hunyadfalván tart ügyfélfogadást.
9. Az ügyfélfogadás rendje:

A hivatal, a kirendeltség és a csataszögi állandó ügyfélszolgálati megbízott hétfıtıl
csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig tart ügyfélfogadást. 12 és 13 óra között az
ügyfélfogadás szünetel. Hunyadfalván, munkanapokon a polgármester 8-11 óráig tart
ügyfélfogadást.
10. A képviselı-testületek együttes ülésen tárgyalják a közös önkormányzati hivatal
költségvetését, azt külön-külön szavazva, minısített többséggel fogadják el. A
költségvetés elfogadásához az érintett települések képviselı-testületeinek
lakosságszám-arányos, kétharmados döntése szükséges.
11. Amennyiben az állami normatíva nem elegendı a hivatal fenntartásához, úgy a hivatal
költségvetéséhez való hozzájárulás településenként, lakosságarányosan történik. Az
adott településen a közüzemi számlákat a hivatalnak, a kirendeltségnek vagy az
ügyfélszolgálatnak otthont adó település önkormányzata fizeti, ha ezeket az állami
normatíva nem fedezi.
12. A képviselı-testületek együttes ülésen tárgyalják és fogadják el a jegyzınek a közös
önkormányzati hivatal mőködésérıl szóló beszámolóját.
13. A jegyzı kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek
lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha - a
közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve
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- a polgármesterek által leadott azonos nemő szavazatok alapján az adott településekre
vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot.
14. A jegyzı vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
15. A székhely település polgármestere a képviselı-testületek döntései szerint és saját
hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt.
16. Az érintett település polgármesterének egyetértése szükséges a közös önkormányzati
hivatal köztisztviselıje, alkalmazottja kinevezéséhez, jutalmazásához és fegyelmi
felelısségre vonásához.
17. A közös hivatal munkájának átláthatósága, nyilvánossága valamennyi településen a
jegyzı beszámolójának nyilvános ülésen történı megtárgyalásával, annak a helyben
szokásos módon történı közzétételével érvényesül.
18. A megállapodás módosítását Megállapodó Felek bármelyike kezdeményezheti, annak
elfogadásához az alapító képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel
hozott támogató határozata szükséges.
19. A megállapodás az általános önkormányzati választások napját követı 30. napon
megszőnik, ha a Megállapodó Felek bármelyike eddig a napig azt felmondja.

A megállapodást Megállapodó Felek kellı értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, helybenhagyólag aláírják.

Nagykörő, 2012. október ..-án

Pomázi Ferenc
polgármester

Vékonyné Házi Eszter
polgármester

Lovász Tibor
polgármester

Dr. Veres Nándor
polgármester

Záradék:
Jelen megállapodást
Csataszög Községi Önkormányzat Képviselı-testülete …/2012. (X….) határozatával,
Hunyadfalva Községi
határozatával,

Önkormányzat

Képviselı-testülete

…/2012.

(X….)
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Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete …/2012. (X….) határozatával,
Nagykörő Községi Önkormányzat Képviselı-testülete …/2012. (X….) határozatával
fogadta el.

Nagykörő, 2012. október ..-án.

Dr. Varga Zoltán
körjegyzı

