Szám: 65-24/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 16-án 17,15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 	
					Gartner Tamás
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos képviselő
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Csényi Ildikó helyettes jegyző
					Dr. Kovács Lajos főtanácsos
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Körjegyzőségi csatlakozás újratárgyalása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		 Csényi Ildikó helyettes jegyző
	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:


1. Körjegyzőségi csatlakozás újratárgyalása

Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: Ma délelőtt Olaszfaluban tárgyaltam az olaszfalui és lókúti polgármesterekkel és a körjegyző asszonnyal. A kérdésem az volt, amennyiben a kincstártól kedvező választ kapunk a létszámbővítéssel kapcsolatban, létrejöhet-e a körjegyzőség létszámának a növelése? Egyértelmű választ kaptam, a két polgármester elzárkózott ez elől, nem hozzák be a körjegyzőségbe az önkormányzatok alkalmazásában álló dolgozókat. Az Olaszfaluban tartott együttes ülésen a koncepció tárgyalásakor meghatároztuk a körjegyzőség létszámát 8 főben, de az indok az volt, hogy Olaszfalut köti egy korábbi létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat, azért nem növelhető a létszám. Most viszont kiderült, hogy ha kapunk ez alól felmentést, akkor sem akarják emelni a létszámot. Így szóba sem jöhet az, hogy tőlünk mind a két fő körjegyzőségi állományba kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a helyben maradó dolgozó nem láthat el ügyfélfogadási teendőket, tehát Borzaváron még anyakönyvi ügyintézés sem lenne.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Az önkormányzat alkalmazásában közalkalmazotti jogviszony létesíthető, köztisztviselői jogviszony nem. Az itt maradó dolgozót át kellene sorolni közalkalmazottá, így viszont körjegyzőségi feladatokat nem láthatna el, tehát helyben nem lenne ügyintézés. A Kormányhivataltól kértem állásfoglalást az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatban. Nem engedélyezik, csak köztisztviselő láthat el anyakönyvi feladatokat. Számomra is kínos a helyzet, ma szembesültem én is azzal, hogy kedvező kincstári elbírálás esetén sem hajlandóak a polgármesterek bővíteni a létszámot. 

Lajkó Antal alpolgármester: Ezt mi nem vállalhatjuk fel, ügyintézésnek maradni kell. Úgy érzem, hogy az önrendelkezési jogunk csorbul. Csak bizonyos feltételek esetén csatlakozhatunk. Úgy kellene a társulást létrehozni, hogy egymást segítsük. 

Kuti Vilmos képviselő: A helybeni ügyintézést biztosítani kell. Csak akkor tudom elfogadni a körjegyzőségi csatlakozást.

Dr. Kovács Lajos főtanácsos: A helyi sajátosságokat figyelembe kell venni. 

Lajkó Antal alpolgármester: Két lehetőség van. Egyik, hogy csatlakozunk, nem lesz Borzaváron ügyintézés, a másik, hogy visszavonjuk a csatlakozási határozatokat és minden marad helyben. Az utóbbit javaslom.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



128/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi csatlakozásra vonatkozó 65/2011. (VI. 29.) számú önkormányzat határozatát az alábbi okokra történő hivatkozással visszavonja:
1.	Borzavár Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek továbbfoglalkoztatását a Körjegyzői Hivatal csak részben biztosította.
2.	A köztisztviselő felmentésének költségeit az önkormányzat nem tudta vállalni, mivel erre költségvetése nem nyújt fedezetet.
3.	A Körjegyzőség keretében történő önkormányzati hivatal feladat ellátása a helyi ügyintézést részben garantálta. A lakosság ügyintézésének helyben történő ellátása részben biztosított. 


Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


129/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2011. (XI. 21.) számú önkormányzat határozatát visszavonja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


130/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2011. (XI. 21.) számú önkormányzat határozatát visszavonja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

131/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2011. (XI. 21.) számú önkormányzat határozatát visszavonja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

132/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2011. (XI. 21.) számú önkormányzat határozatát visszavonja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

133/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2011. (IX. 26.) számú önkormányzat határozatát visszavonja.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Képviselő-testület 


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


134/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 17-től a jegyzői pályázat alapján betöltendő jegyző kinevezéséig megbízza dr. Kovács Lajos  (Hódmezővásárhely, 1951. 04. 06.) Veszprém-Kádárta, Kenderföld u. 37. szám alatti  lakos köztisztviselőt a jegyző feladatok ellátásával.
Vezető-főtanácsosi besorolási osztály 17. fizetési fokozat szerint illetménye 115.900,- Ft/hó, költségátalány 30.000,- Ft/hó.
Munkaidő heti 20 óra. 
A megbízás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: folyamatos



Dr. Kovács Lajos megbízott jegyző a képviselő-testület előtt az esküt letette.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

135/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet határozatlan időre, jegyzői állás betöltésére, heti 20 órás időkeretben.
(részmunkaidős állás)

Pályázati feltételek:

-	Állam és Jogtudományi Egyetemi vagy Államigazgatási Főiskola Igazgatásszervezői végzettség vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
-	közigazgatási vagy jogi szakvizsga, 
-	legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
-	magyar állampolgárság,
-	büntetlen előélet,
-	cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

-	A képesítési követelményeket igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
-	3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-	a részletes szakmai önéletrajzot,
-	a jegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai elképzeléseket
-	hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
-	nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri tárgyalni, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására.

Illetmény és egyéb juttatások:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.
A jegyző számára próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat benyújtásának a határideje:

A KSZK  honlapon való megjelenéstől számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának a határideje:

A pályázati  határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

Az állás 2011. január 9. napjától betölthető.


A pályázatot, postai úton vagy személyesen Borzavár Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani.
(8428 Borzavár, Fő út 43.)

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Dócziné Belecz Ágnes Borzavár Községi Önkormányzat polgármestere:
                                     Telefonszám: 06/88/582-931
                                                            

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás tekintetében a szükséges intézkedéséket tegye meg.

A pályázatot a www.borzavar.hu  honlapon és a Veszprém Megyei Naplóban is meg kell jelentetni.

Határidő: 	folyamatos
Felelős:	jegyző
                                     


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,00 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Csényi Ildikó
      polgármester						    	    helyettes jegyző


				              Lajkó Antal				     
				               jkv. hitelesítő 

