JEGYZŐKÖNYV

Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én 18,00 órakor tartott soron
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Dr. Szászik Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a határozatképes
létszámban megjelent Képviselőtársaimat. Kirchner Sándorné és Kallós Attila
jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Köszöntöm Megbízott
jegyzőnket és Marcsikát jegyzőkönnyvezetőként. Az írásban kiküldött napirend
megtárgyalására tennék javaslatot. Kérdezem, hogy van-e módosító indítvány?
Kalina Enikő képviselő: Jelezni szeretném, hogy nem szeretném megszavazni
a napirendi pontot, mert nem látom törvényes megvalósíthatóságát a dolognak.
Ugyan is tudomásom szerint az láthatja el itt nálunk a jegyző feladatokat, aki
más önkormányzatnál jegyzőként dolgozik, a két képviselő-testület
megállapodása alapján, illetve az, aki nálunk alkalmazásban van és rendelkezik
a megfelelő iskolai végzettséggel.
Dr. Szászik Károly polgármester: Úgy gondolom, hogy a napirend tárgyalása
keretében ezt meg fogjuk tudni vitatni és kialakulhat olyan konszenzusos
álláspont, ami elhárítja ezt a bizonyos akadályt. Azt hiszem, hogy a jogszabály
értelmezésével még foglalkoznunk kell. Tehát én azt javasolom Képviselő-
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társaim, hogy érdemben tárgyaljuk meg és vitassuk meg az általam beterjesztett
napirendet. Aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodó szavazat
nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
1.) Döntés a Jegyző helyettesítésére vonatkozóan.
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: Felkérem Veszteg Ferenc alpolgármester,
hogy a mai ülésről készült jegyzőkönyvet hitelesíteni szíveskedjék. Aki ezzel
egyetért kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodó
képviselő Veszteg Ferenc alpolgármestert választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.

1.)Döntés a Jegyző helyettesítésére vonatkozóan.
Előterjesztő: Dr. Szászik Károly polgármester
Dr. Szászik Károly polgármester: A kiküldött határozatot pontosítottuk
néhány vonatkozásban. Azt gondolom, hogy ezt sikerült átnézni, vitassuk meg.
Megbízott jegyzőnktől és mindannyitoktól azt várom, hogy az értelmezés az
egységes és korrekt értelmezés érdekében hangozzanak el azok a javaslatok,
amik a döntés meghozatalához szükségesek. Annyit szeretnék előzetesen
elmondani, hogy jót tenne az önkormányzat működésének, hogy a most már
lassan fél évre húzódó ideiglenesség megszűnjön és hosszabb távon tudjunk
gondolkodni a hivatal vezetése tekintetében is. Sajnálattal tájékoztatlak
benneteket arról, hogy Henke Zsuzsanna jegyző asszonnyal kétszer megerősített
szóbeli egyeztetés, ígéret után sincs írásos megállapodásunk. Ez annyit jelent,
hogy hosszabbtávú megállapodásban kell gondolkodnunk. Átadom a szót Kaszai
Anikó megbízott jegyzőnek.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Először is annyit szeretnék mondani, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítése az SZMSZ szerint ÁBC sorrend szerinti kijelöléssel
kell megoldani. A másik. Nem tartom szerencsésnek, hogy közvetlenül ülés előtt
lett kiosztva az előterjesztés, hiszen nem volt elég idő megfelelően átnézni, hogy
törvény szerint alkalmas-e ez a javaslat arra, hogy megtárgyalásra kerüljön.
Illetőleg azt szeretném még elmondani, mert én az előző határozati javaslatot
tudtam törvényességileg alaposan megvizsgálni, hogy amit a Polgármester úrnak
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is jeleztem, hogy a jegyző helyettesítést két féleképpen lehet megoldani a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint. Az egyik megoldás, hogy ha
egy jelenleg is jegyzőként tevékenykedő személyt bíz meg a Képviselő-testület
az két testület megállapodásával, illetőleg van egy másik lehetőség, hogy
Polgármesteri Hivatalon belül egy megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező
személyt bíznak meg ezzel a feladattal. Még esetleg olyan lehetőség is felmerül,
én mindezeket a mai napon a Közigazgatási Hivatallal is egyeztettem területi
referensünkkel Dr. Stíber Viviennel. Olyan lehetőség is felmerül, ha az előbb
említett megoldások közül egyik sem megoldható, akkor ha van egy üres
álláshely a Hivatalban, arra fel lehet venni egy személyt és úgy lehet a
Polgármesteri Hivatalon belüli megoldást alkalmazni. Illetve, ahogy át tudtam
tekinteni a most kiosztott előterjesztést a határozati javaslat első pontjában úgy
van megjelölve, hogy az én megbízatásomat szeptember 19-ével kívánja
megszüntetni a Képviselő-testület. Engem határozott időre bízott meg a testület
július 1-től szeptember 30-ig, ezt visszavonással lehet megszüntetni, de ahhoz
valamilyen alapos szakmai hibát kell indoklásul előhozni, tehát én ezzel nem
értek egyet. Ráadásul szeptember 19-ei napon, tehát a mai nap én még megbízott
jegyzőként vettem részt a Hivatal munkájában.
Dr. Szászik Károly polgármester: Ami a jegyzőkönyv hitelesítői kijelölést
illeti, úgy gondolom Anikó, hogy jelen voltál eddig is a Képviselő-testületi
üléseken, ha abc sorrendben kell ez semmiféle problémát nem fog okozni a
későbbiekben, elkezdjük az abc elején és végig fogunk menni. Láttad az eddigi
gyakorlatot, hogy ülés szerinti sorrendben megyünk.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: De ezt már most így kellene.
Dr. Szászik Károly polgármester: Nincs jelentősége, ki az első a névsorban?
Veszteg Ferenc alpolgármester: A Kallós Attila volt az előző, tehát az abc
szerinti után következőnek kellene.
Vita alakult ki.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Püspök Erzsébet Katalin.
Dr. Szászik Károly polgármester: Akkor ennek megfelelően módosítsuk.
Püspök Erzsébet Katalint kérjük fel, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének
hitelesítője legyen, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodó
képviselő Püspök Erzsébet Katalin képviselőt választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.
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Dr. Foltin Brunó képviselő: Nem értek egyet az elsőnél kellene kezdeni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Tisztelendő úr nem gondolom, hogy erről a
kérdésről ennyit kellene beszélni. A dolog érdemi részét próbáljuk meg
végiggondolni jogilag. Tehát Anikónak, ahogyan azt elmondta a megbízása
határozott időre szól, szeptember 30-ig, ezért javasolom a határozati javaslat
első részének megfelelően, hogy szeptember 30-ig a megállapított
munkabérének és megbízatásának lejártáig történő változatlan hagyása mellett,
főleg azért is mert úgy gondolom, hogy egy ilyen munkakör átadása, átvétele a
még a hátralévő munkanapot igénybe is fogja venni.
Dr. Rostás Imre képviselő: Az a helyzet, hogy ez a megoldás akkor lehetséges,
ha a megbízott jegyző ehhez hozzájárul.
Beke Andrea: Javaslatként mondom, hogy nem ésszerű visszavonni a
megbízást, a mai nappal egyáltalán nem lehet, de a hétfői nappal sem szerencsés
visszavonni. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nekem bizalmat
szavaz, én azt szeretném, hogy 30-ig csak civil állományban lennék. Így nem
sérül az Ő státusa sem és így nem okoz gondot, amennyiben így megfelelő
lenne.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Azért egy Polgármesteri Hivatal és egy település
élete, azért komolyabb dolog, mint, hogy itt elvágjuk és majd lesz valahogy. A
folyamatban lévő ügyek átadáshoz 4-5 nap biztosan kell. Másik kérdés, hogy a
helyettesítést utána, hogy lehet megadni, mert nem elsősorban a Kaszai Anikót,
mert meg van bízva egy meghatározott időre, azt tényleg csak megfelelő
indokkal lehetne megszüntetni. Más a helyzet, ha a jegyző munkaképes
állapotban megjelenik dolgozni.
Dr. Rostás Imre képviselő: Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt a javaslatot,
fenntartja, visszavonja, vagy módosítja?
Dr. Szászik Károly polgármester: Úgy gondolom a módosítás az indokolt.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Haladjunk előbbre, keressük meg a végső
megoldást. Azon nagyon csodálkozom, hogy fel is jegyeztem, múltkor azt
mondta az Anikó, amikor megkérdeztük, hogy nem szükséges indoklás, minden
további nélkül a képviselő-testület visszavonhatja, de felejtsük el. Tegyünk egy
új javaslatot. Azt a megoldást válasszuk, hogy október 1-jével, tehát akkor írjuk
át a javaslatot, tartsunk szünetet és akkor menjen a maga útján, az a 10 nap nem
oszt nem szoroz.
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Többen beszélnek egyszerre.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Annyit szeretnék Veszteg alpolgármester úr
szavaira reagálni, hogy így nem állja meg a helyét, mert én azt mondtam, hogy
vissza lehet vonni, de azt meg kell indokolni, valamilyen alapos szakmai
konkrét hibát.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Én azt mondom, hogy menjünk tovább, mert,
ha ezen az úton megyünk tovább, akkor….
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Még azon kellene elgondolkodni, hogy van-e
üres álláshely a Polgármesteri Hivatalban?
Veszteg Ferenc alpolgármester: Ha sehogy nem oldódik meg, a helyettesítés
az maga egy hosszú folyamat. Akár most egy helyettesítő státuszt akár most
létre is lehetne hozni, amire fel kell venni, mert ez fél éven belül biztos nem fog
megoldódni, és ez nem állapot, hogy háromhavonta jegyzőt cserélünk, jegyzők
szabadságon vannak, utána nem dolgoznak, tehát a Hivatal gyakorlatilag egy
éve nem működik. Doktor úrral én vitatkozom, itt az átadás, az 20 perc alatt
megvalósulhat, mert itt gyakorlatilag olyan elmélyült munka nem folyt az elmúlt
időszakban. Ne kezdjük most el, haladjunk a gyors megoldásra. Fogalmazza
meg a Polgármester úr a határozati javaslatot, addig legyen szünet.
Kalina Enikő képviselő: Én beszéltem Danka Ferenccel a válaszleve itt van
arra vonatkozóan, hogy köztisztviselői jogviszonnyal nem rendelkezik Beke
Andrea. „Álláspontom szerint köztisztviselői jogviszonnyal nem rendelkező
személynek a jegyző helyettesítésére történő megbízása törvénysértő.” Ha
alkalmaznánk Önt ez plusz költségbe kerül, a költségvetés módosítását vonja
maga után.
Veszteg Ferenc képviselő: Mitől jelenteni ez több költséget? Mik azok a
számokra, ami több költséget jelent a mostanitól. Ezt nem értem, hogy mitől?
Az anyakönyvezető bére visszamarad, az megszűnik, a mostani jegyző
betegállományban van, az ő bére itt marad, a megbízott jegyző bére visszaáll,
szóval nem értem.
Kalina Enikő képviselő: Egy plusz álláshely.
Veszteg Ferenc képviselő: Egy hétre? Ezt nem értem.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Ahogy én itt átnéztem a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényt a helyettesítésről a 11. §. (2) bekezdése szól: annak
alapján, hogy ha megfelelő képesítéssel rendelkezik valaki és már betöltött ilyen
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funkciót, akkor a jelenleg betegállományi ok miatt üres állást gyakorlatilag
határozott időre megbízható helyettes jegyző, a határozott időt vagy naptári
napra, vagy eseményhez kell kötni, azt hiszem így fogalmaz a törvény, és
például esemény lehet a betegállomány lejárta.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Véleményem szerint, mivel most kaptam meg
ezt a legutóbbi előterjesztést nem volt időm törvényességi szempontból
megvizsgálni, hogy először is egy üres álláshelyet kellene létrehozni a hivatalon
belül és utána, mivel tudomásom szerint minden köztisztviselői állást pályáztatni
kell, tehát csak így nem lehet határozott időre kinevezni egy személyt.
Beke Andrea: Csak segíteni szeretnék. Az Anikónak tökéletesen igaza van
abban, hogy a határozatlan idejű jegyzői kinevezést főállásban pályáztatni kell.
Abban az esetben, amikor valaki hosszasan betegállományban, vagy GYES-en
van akkor aljegyzői státust létesítenek, mert az a jogszabály, amit a Doktor úr
idézett tökéletesen megállja a helyét ebben az esetben. De ott van a jegyzőnek a
bére, mert három hónap után én úgy tudom már nem a munkahely fizeti.
Kalina Enikő képviselő: Én is úgy olvastam a jogszabályban, hogy minden
álláshelyet meg kell pályáztatni.
Beke Andrea: A helyettesítésre nem kell.
Szászik Károly polgármester 15 perc szünetet rendelt el. A szünet után
Képviselő-testület folytatta munkáját, a jelen lévő képviselők száma 8 fő,
képviselő-testület határozatképes.
Dr. Szászik Károly polgármester: Folytatnánk munkánkat. Arra kérem Rostás
doktort, hogy a napirenddel összefüggő jogi helyzetről szíveskedjék egy rövid
tájékoztatást nyújtani.
Dr. Rostás Imre képviselő: Szeptember 1-től van hatályba a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény egy új 10. §-a, ami megkerülhetetlen dolgot ír:
„közigazgatási szervnél köztisztviselői kinevezés, csak pályázat után adható”.
Tehát létre hozhatunk egy új státuszt a mai napon is, hogy létezik Péteriben egy
mondjuk egy adminisztratív üres státus, azonban ezen üres státus betöltése csak
pályázat útján történhet meg, és, ha a pályázatot lebonyolítjuk: „ úgy a pályázat
benyújtására meghatározott határidő a pályázat felhívásnak a kiíró szerv általi
közzétételtől számított 10 napnál nem lehet rövidebb”. Ha kiírjuk a pályázatot és
annak elbírálása után adott esetben felvehetjük a Beke Andrea asszonyt és akkor
a státus végre be van töltve, de ezt a pályázatot nem tudjuk elkerülni. A
következő megoldandó probléma még, hogy Anikónak addigra lejár a
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megbízatása és akkor nincs olyan jegyzőnk, aki ezt elbírálná. Tehát meg kell
oldanunk azt a problémát is, hogy amikor a pályázatot elbíráltuk, ezáltal
megtörténik a köztisztviselői jogviszonyba kerülése, akkor már másnap lehetne
helyettes jegyzővé kinevezni, akkor már szükségünk lenne egy olyan személyre,
aki jegyzői státuszban van, aki a kinevezést aláírja. Ezt meg lehetne oldani úgy,
hogy a Csévharaszton működő jegyzőt, a két képviselő-testület megállapodása
alapján, akár csak egy napra, vagy formálisan egy hétre megbízzuk. Az üres
álláshelyről akár már most is határozhatunk. Még Anikó mondta, hogy szeretné,
ha kapna arra lehetőséget, hogy konzultáljon a Közigazgatási Hivatallal és
felvetette azt, hogy mindezt körüljárná, mert nem mer törvénysértést elkövetni,
hogy pályázat nélkül kinevezzen valakit, hogy halasszuk el az ülést keddig és
kedden határozzunk ezekről a kérdésekről, ez volt ami még felvetődött a
megbeszélések során.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Egyszerűen számolva 10 nap elég a pályázatra,
ma 19-e van, 20-ától meghirdetjük, 29-én letelt a 10 nap, 30-án dönthetünk a
kinevezésről elsején munkába állhat, 30-án az Anikó még státusban van és ennyi
a megoldás.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Az előterjesztés a legutóbbi verzió, ami
közvetlenül az ülés előtt került kiosztásra nem volt időm áttekinteni, most az
elrendelt szünetben volt módon némileg átnézni, illetve elmélyülni Rostás
képviselő úr segítségével. A Rostás úr által elmondottakra jutottunk, viszont
véleményem szerint, ahogy Rostás úr is mondta szeretném még felvenni a
Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatot, hogy semmiféle törvénysértést ne
kövessen a Képviselő-testület, azt ajánlanám, hogy jövő héten rendkívüli
testületi ülést kellene összehívni.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Anikótól szeretném kérdezni, hogy azt a
határozatot, amit mi a borítékban megkaptunk, azt sikerült átnézni ugye?
Kaszai Anikó megbízott jegyző: De nem az van most előttünk.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Ha arra visszatérünk, arra van megoldás?
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Azt már az ülés elején elmondtam, tehát a
jegyző helyettesítésére vonatkozó szabályokat.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Azért kérdezem, mert az a határozat
gyakorlatilag ugyan erről szól, annyival lett megtoldva, hogy a fizetését
meghagyjuk. Ha azt volt idő átnézni akkor visszatérhetünk arra, mert, ha arra
van egy jó komplett megoldásunk, hogy hogy lesz jegyzőnk a jövő hétre, akkor
térjünk vissza, de, ha nem sikerült, akkor azt szeretném kérdezni….
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Kaszai Anikó megbízott jegyző: Arra sincs.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Akkor az ülés nem lett megfelelően
előkészítve a jegyző részéről, mert akkor lehetett volna…….
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Felhívtam a Közigazgatási Hivatalt és
elmondtam, hogy milyen megoldások vannak a jegyző helyettesítésére,
elmondtam a Polgármester úrnak is előzetesen. Én megtettem a törvényességi
vizsgálatot, de most nem volt lehetőségem az álláshely betöltésére vonatkozóan.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Akkor hozzuk ma létre az álláshelyet és még
akkor is lesz időnk.
Dr. Rostás Imre képviselő: Hol tudjuk most megjelentetni a pályázatot?
Kalina Enikő képviselő: Most sehol.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Feladunk egy sms-t a Monor képújságba és
már meg is jelenik.
Beke Andrea: A betegállományban lévő jegyző állására még helyettesként sem
lehet kiírni pályázatot. Bocsánat, a szeptember 1-jei módosítást, azért nem
tudom, mert nem dolgozom és nem volt otthon internetem. A betegállománya
alatt Ő védve van, ezért van az, hogy a betegállomány alatt egy helyettesítői
jegyzői státust hoznak létre, amit köztisztviselői állományban lévő láthat el, ha
lejár a 10 nap és szerintem ez a legjobb megoldás, ha kiírja a Képviselő-testület
a pályázatot, igazság szerint hétfőtől kéne kiírni, mindig a következő naptól
szokták kiírni, de ha már akkor nincs Anikó státusban egy ülésre is fel lehet
kérni helyettesítő jegyzőt, tehát gyakorlatilag a környéken, ha éppen azon a
napon nincs képviselő-testületi ülése, átküldik neki az anyagot, Ő észrevételezi,
átjön és akkor Ő az aláíró.
Veszteg Ferenc alpolgármester: Ez jó megoldás, akkor hozzuk létre azt a
státust és arra az egy hétre Polgármester urat megbízzuk, hogy kerítsen egy
jegyzőt a környékből.
Dr. Szászik Károly polgármester: Azt gondolom, hogy az itt ülőknek és ezt
megbeszéltük Megbízott jegyzővel a szünetben, hogy nem lehet más célja, mint
Hivatal mielőbbi működőképességének biztosítása. Ennél fontosabb feladat
nincs. Hozzuk létre a státuszt, ezt a testület mondja ki és a pályázatot pedig a
jegyző helyettesítésére írjuk ki, mert erre kötelez bennünket……
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Dr. Berényi Zoltán képviselő: Nem.
Dr. Szászik Károly polgármester: Tehát azt mondjátok, hogy a jegyző
helyettesítésére, Rostás doktort kérdezném, erre nem kell pályázatot kiírni?
Beke Andrea: Bocsánat, most vagy aljegyzői státuszt hoz létre a Képviselőtestület, akkor Belügyi Közlönyben kell megjelentetni, az viszont 30 nap, lehet
még több, mert nem tudjuk mikor jelenik meg a Belügyi Közlönyben. Ha
gyorsan szeretnének már ne haragudjanak, most mindegy, hogy az én
személyem, vagy nem az én személyem, de, ha gyorsan akarnak jegyzőt egy
köztisztviselői státus egyszerűbb, ami éppen hiányzik. Ha arra kiírják a
pályázatot és engem alkalmasnak tartanak rá, akkor utána már meg lehet bízni
helyettesítéssel engem.
Többen beszélnek egyszerre.
Dr. Szászik Károly polgármester: Világos. Anikó azt szeretném kérdezni,
hogy ezzel a logikával, ami most elhangzott így kezelhető a dolog?
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Hogy hangozna a határozati javaslat?
Dr. Rostás Imre képviselő: Szervezési főelőadói státuszt hozunk létre, annak a
betöltéséről nem határozunk semmi egyéb módon és felkérjük a megbízott
jegyző asszonyt, hogy intézkedjék a pályázat kiírásáról 10 napos határidővel.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Tudomásom szerint a szervezési ügyintéző én
vagyok, tehát valamilyen más státusz kellene.
Beke Andrea: Akkor szervezési főelőadó II.-öt írunk ki. Ez az SZMSZ-ben
benne van, vagy a mellékletében? Akkor az SZMSZ-t kell módosítani.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Én még mindig azt ajánlanám, hogy kedden
vissza kellene erre térni, aggályaim vannak.
Beke Andrea: Hogy megnyugtassam az Anikót, hogy aggályai ne legyenek, a
Képviselő-testület az SZMSZ-ét bármelyik pillanatban módosíthatja. Én nem
tartom szerencsésnek, hogy a Hivatal felépítése az előadó megnevezése az
szerves része az SZMSZ-nek, ezt általában függelékbe szokták tenni, amihez a
Képviselő-testület határozata szükséges, a határozat alapján kicserélik a
függeléket.
Dr. Rostás Imre képviselő: Kérem megbízott jegyzőt, hozza be az SZMSZ-t.
Kétségtelen, hogy a ………
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Kaszai Anikó megbízott jegyző elhagyja a termet.
Dr. Rostás Imre képviselő: Kétségtelen az az aggály is, amit az Enikő mondott,
hogy egy új státusz létrehozása költségekkel is jár, akkor ezen most túl kell
lépnünk.
Dr. Szászik Károly polgármester: Had ismételjem meg az Enikőnek adott
válaszomat. A jegyzői státusz nincs betöltve, ma már ez anyagi teherként mást
jelent, mint az első három hónapban. A másik, október 8-án lejár az anyakönyvi
ügyek intézőjének a megbízása, a bérkeret megmarad. Andreának van ilyen
végzettsége, megkérdeztem Andreától, azt mondta, szívesen végzi.
Dr. Rostás Imre képviselő: Elvileg legyen tisztában vele a Képviselő-testület
és ezért tekintsünk most el attól, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja.
Dr. Szászik Károly polgármester: Bár le tudtam volna tenni az asztalotokra azt
a lemondó nyilatkozatot, amiről két hete kellő magabiztossággal szóltam, akkor
most a jegyzői pályázat kiírásáról beszélnénk.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Azt nem lehet, hiába mond le, ráadásul amilyen
jellegű a betegsége, nem kompetens a lemondásra. Bármikor visszavonható,
nem kompetens. Azt mond, amit akar érvénytelen.
Beke Andrea: Nem lehet, esetleg akkor, ha egy napra felfüggeszti a
betegállományát.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: A Hivatalnak az SZMSZ-ének a részeként
szerepelnek felsorolva a kialakított köztisztviselői munkakörök a jegyző,
szervezési ügyintéző, gazdálkodási ügyintéző I, pénzügyi ügyintéző, műszakipénzügyi-igazgatási ügyintéző, gazdálkodási ügyintéző II, szociális és igazgatási
ügyintéző, általános igazgatási ügyintéző és építéshatósági ügyintéző
munkakörök vannak.
Beke Andre: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében a felsorolást jegyzői
hatáskörben meg lehet változtatni egy testületi döntés alapján.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Indítványozni szeretném, hogy hozzuk létre a
szervezési ügyintéző II. státuszt. A legsürgősebben hirdessük meg, hogy ez
pályázható legyen.
Kalina Enikő képviselő: Akkor most eltekintünk a költség oldalának
megvitatásától?
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Dr. Szászik Károly polgármester: Igen.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Igen.
Dr. Szászik Károly polgármester: Tehát a Képviselő-testület úgy határoz,
hogy a szervezési ügyintéző II. megjelöléssel egy státuszt hoz léte és ennek a
státusznak a betöltésére a pályázati kiírására felkéri a megbízott jegyzőt, hogy
soron kívül hajtsa végre.
Dr. Rostás Imre képviselő: Ennek megfelelően módosítja a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-ét.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Pontosítsuk, hogy a jegyző haladéktalanul 22-én
jelentesse meg a pályázatot, hogy a Hivatal működőképessége minél előbb teljes
lehessen.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Nem kellene időpontot, úgy is haladéktalanul
intézkedem.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Jó. Határidőt is meg kell jelölni, a jogszabályban
az van, hogy minimum 10 nap.
Dr. Szászik Károly polgármester: Jó, akkor legyen benne, hogy 10 nap a
beadási határidő. Akkor ennek megfelelően fogalmazódjék meg a határozat, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2008. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz,

hogy szervezési ügyintéző II. megjelöléssel köztisztviselői
státuszt hoz létre, melynek megfelelően felkéri a megbízott
jegyzőt, hogy módosítsa a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
Működési Szabályzatát.
2.) Felkéri Megbízott jegyzőt, hogy a szervezési ügyintéző II.
munkakör betöltésére írjon ki pályázatot, melynek
benyújtására a legrövidebb törvényi határidőt (10 nap) jelölje
meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Megbízott jegyző
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Dr. Szászik Károly polgármester: Azt gondolom, arra nem kell külön
határozatot hozni, hogy a Polgármester, pedig vegye fel a kapcsolatot a
szomszédos települések jegyzőivel és amennyiben indokolt októberi ülés vagy
döntés tekintetében jegyzőt felkérni, akkor ezt a testület nevében fogalmazza
meg.
Dr. Rostás Imre képviselő: Kell erről is határozat.
Dr. Szászik Károly polgármester: Kérhetem a kollegináktól, hogy a
következő héten a munkakörrel, a hivatal működésével kapcsolatos információk
átadása, átvétele az kezdődjön meg annak érdekében, hogy minél teljeskörűbb
információk birtokában lehessen Andrea.
Beke Andrea: Igen.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: Nem lehet Polgármester úr. Az a baj, hogy
Beke Andrea még nem köztisztviselő, hivatalos információt nem adhat ki
számára az Anikó, mert ezzel törvénysértést követ el.
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Köt a hivatali eskü.
Beke Andrea: Igen és én nem vagyok köztisztviselő, ezt mindig elfelejtem,
mert 30 évig az voltam.
Többen beszélnek egyszerre.
Dr. Berényi Zoltán képviselő: A pályázat elbírálása és a megbízás
megtörténhetne egy napon, hogy haladjunk.
Beke Andrea: A pályázat elbírálása a jegyző feladata, a Képviselő-testületnek
pedig, hogy a jegyző helyettesítésével megbízzon. Arra az ülésre kell egy
jegyzőt megbízni.
Dr. Szászik Károly polgármester: Maradt-e még valakinek mondanivalója?
Akkor már csak megbízásról szóló határozat elfogadása maradt hátra.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a környező települések
jegyzőivel vegye fel a kapcsolatot és október 1-je után a jegyzői feladatok
ellátásának feltételeit teremtse meg.
Dr. Rostás Imre képviselő: És akkor ebbe nem kellene belevenni, hogy ez
hányadikától szóljon, lehet egy napos is.
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Dr. Szászik Károly polgármester: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó szavazat
nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
162/2008. (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Péteri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a környező települések jegyzőivel vegye fel
a kapcsolatot 2008. október 1-je után a jegyzői feladatok ellátása
biztosított legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
Polgármester
Kaszai Anikó megbízott jegyző: Azért én még hétfőn egyeztetek a
Közigazgatási Hivatallal.
Dr. Szászik Károly polgármester: Mindketten egyeztetni fogunk. Köszönöm
a figyelmet és a munkát. Jó éjszakát, jó pihenést kívánok.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Szászik Károly polgármester a
zárt ülést 20,44 órakor berekesztette.
Péteri, 2008. szeptember 29.
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