JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 17-én 16.30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László György
Endrész György Imre
Haraszti Mónika
Nagy Gábor
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltán Gyuláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Dobos Róbert

jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szedmák Szilvia
Tóth Zoltán Gyuláné képviselők

Jegyzőkönyvvezető:

Domoszlai Andrea

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szedmák
Szilvia és Tóth Zoltánné képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása.
Gedei Zoltán polgármester: Egyetlen napirendi pontot kell ma megtárgyalnunk. Január 13-án
Dr. Dobos Róbert jegyző írásban jelezte, hogy megpályázta és elnyerte a jászberényi
aljegyzői munkakört. Kérte, hogy jogviszonyát február 1-jén szüntessük meg közös
megegyezéssel. Ígéretet tett az átadás-átvétel lebonyolítására. Ha addig nem találnánk új

jegyzőt, akkor helyettest kell találnunk. Dr. Dobos Róbert elkészítette a pályázati kiírást, mely
tartalmazza a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, elvárásokat. Holnap kiírnánk a
pályázatot, a jelentkezési határidő január 31-e lenne. Reméljük, lesz elég jelentkező. Az
elbírálás a február 1-jei testületi ülésen történne. Egy nap állna rendelkezésünkre a beérkezett
pályázati anyagok átvizsgálására, véleményezésére.
Endrész György képviselő: Nem tartom megfelelőnek a február 1-jét.
Hám László alpolgármester: A testületi ülésen lenne lehetőségünk meghallgatni a
jelentkezőket.
Gedei Zoltán polgármester: Az utolsó pályázat január 31-én reggel érkezik, aznap át lehet
nézni, kiválasztjuk az alkalmas jelentkezőket, másnap pedig a testületi ülésen tudunk döntést
hozni.
Haraszti Mónika képviselő: Hol lesz meghirdetve az állás?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A KSZK honlapján. A határidők megfelelőek.
Endrész György képviselő: Javaslom, hogy a jegyző csak március 1-jével távozzon.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Jászberényben a jelenlegi jegyző március 31-én nyugdíjba megy,
szeretnék vele együtt dolgozni, hogy minél jobban átlássam az ottani viszonyokat, a
folyamatban lévő ügyeket. Ez az oka, hogy a polgármester úrtól azt kértem, hogy egyezzen
bele a február 1-jei távozásomba. A helyettesítésre vonatkozóan is tettem intézkedéseket,
Adács község jegyzője vállalná a helyettesítést.
Haraszti Mónika képviselő: Ki tanítaná be az új jegyzőt?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ígéretet tettem, hogy betanítom az új jegyzőt, hogy át tudja venni
az ügyeket.
Szedmák Szilvia képviselő: A falu érdekeit kell szem előtt tartanunk, nem pedig Jászberényét.
Nem kellene elkapkodni a döntést.
Haraszti Mónika képviselő: Nem elég a KSZK honlapján meghirdetni az állást.
Endrész György képviselő: Megoldás lehetne, hogy a jegyző addig itt marad, míg nincs meg
az új jegyző, és innen járna Jászberénybe betanulni.
Hám László alpolgármester: A település nem maradhat jegyző nélkül. Nekünk kell
eldöntenünk, hogy elengedjük-e.
Endrész György képviselő: Ez nem kérdés, el kell engednünk. Viszont meg kéne egyeznünk,
hogy innen járjon át Jászberénybe.
Gedei Zoltán polgármester: Mi lenne, ha a pályázatok benyújtási határidejét változatlanul
hagynánk, tehát maradna január 31-e, a február 1-jei testületi ülést viszont később tartanánk
meg.
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Dr. Dobos Róbert jegyző: Ezt le kellene egyeztetnem. Eddig mindent az alapján beszéltem
meg, amiben megállapodtunk, és amit a levelemben is leírtam.
Gedei Zoltán polgármester: A döntést egy héten belül kell meghoznunk. Jó lenne, ha ezalatt
megoldott lenne az átjárás.
Haraszti Mónika képviselő: Véleményem szerint inkább tartani kellene egy rendkívüli ülést.
Egy napra sok lenne a megtárgyalandó téma, főleg hogy a költségvetést is meg kell
beszélnünk. Javaslom, hogy a költségvetésről szóló testületi ülést a munkatervnek
megfelelően február 1-jén tartsuk meg, február 7-én pedig egy rendkívüli ülés keretében
meghozhatnánk a döntést a jegyzői pályázatokkal kapcsolatban.
Endrész György képviselő: Már volt szerencsénk pályázatokat végighallgatni, és tudjuk, hogy
nehéz döntést hozni. Az is előfordulhat, hogy nem lesz alkalmas jelentkező.
Gedei Zoltán polgármester: Rossz lenne, ha olyat vennénk fel, aki alkalmatlan.
Endrész György képviselő: Ez a jegyzőn múlik. A testületnek a falu érdekét kell szem előtt
tartania. Véleményem szerint meg lehetne oldani az átjárást.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ha február 7-én lenne az elbírálás, akkor ki lehetne tolni a
jelentkezési határidőt február 1-jére.
Endrész György képviselő: Akkor lesz probléma, ha elsőre nem sikerül választanunk, és újból
ki kell írni a pályázatot.
Gedei Zoltán polgármester: A február 1-jei testületi ülésen elolvassuk a pályázatokat,
eldöntjük, hogy kit hívunk be február 7-ére, és akkor véglegesítjük a döntést.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Endrész György képviselő úrnak az az aggálya, hogy akkor mi
legyen a teendő, ha nem lesz alkalmas jelentkező.
Gedei Zoltán polgármester: Egy hétig működik a hivatal jegyző nélkül.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Kompromisszumra kéne törekednünk. Mindenki tisztában van a
közigazgatás jelenlegi helyzetével, és belátja, hogy muszáj váltani.
Haraszti Mónika képviselő: Azt kell mérlegelnünk, hogy a jegyző a négy év jogviszonya alatt
milyen munkát végzett, hogyan szüntethető meg a jogviszonya.
Gedei Zoltán polgármester: Mondhatja azt a jegyző, hogy egyik napról a másikra elmegy. Azt
javasolnám, hogy a pályázati anyagokat nézzük át február 1-jén, döntsünk arról, hogy kit
hívunk be február 7-ére. A jegyző urat kérném, hogy ezalatt az egy hét alatt járjon be, és ha
meglesz az új jegyző, akkor történjen meg az átadás-átvétel.
Szedmák Szilvia képviselő: Ha az adácsi jegyző helyettesítene, akkor ez mennyibe kerülne az
önkormányzatnak?
Haraszti Mónika képviselő: Az időarányos bérét kapná.
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Dr. Dobos Róbert jegyző: Megállapodás tárgyát képezi. Mindkét település testülete
határozattal járulna hozzá.
Nagy Gábor képviselő: Azért is szerencsés lenne egy hetet várni a döntéssel, mert ezalatt le
lehet informálni az alkalmasnak tűnő jelentkezőket.
Endrész György képviselő: Amíg nincs jegyző, addig feltétlenül szükséges helyettesről
gondoskodnunk?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Igen, mert mulasztásos jogsértő állapot állna elő.
Endrész György képviselő: Mi az a feladat, amit csak a jegyző végezhet el, és erről értesülnek
a Közigazgatási Hivatalban is?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A Közigazgatási Hivatal a testületi jegyzőkönyvből már tudni
fogja, hogy mi a helyzet. Az Államkincstár pedig a nyilvántartásból látja, hiszen ott kezelik a
jogviszonyokat. A hivatal működése nem állna meg ugyan, de jogsértő lenne. Kiemelném a
határozatok aláírását, a pénzügyi műveletek ellenjegyzését, illetve a testületi ülésen a
törvényességi felügyeletet.
Endrész György képviselő: Az érdekelne például, hogy a dolgozók kapnának-e bért?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A bérek kifizetését is ellen kell jegyezni.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több vélemény, hozzászólás, úgy kérném,
hogy aki egyetért azzal, hogy a jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat
benyújtásának határideje február 1-je, elbírálásának határideje pedig február 7-e legyen,
kézfeltartással jelezze. (A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
1/2011. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői munkakör
betöltésének feltételeit megtárgyalta, és a következő döntést hozta.
Vámosgyörk Község jegyzői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat
benyújtási határideje 2011. február 1-je, a pályázatok elbírálásának
határideje 2011. február 7-e.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Hám László alpolgármester: Hol fog megjelenni a pályázati kiírás?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A KSZK honlapján, a saját honlapunkon, illetve a Heves Megyei
Hírlapban. Tekintettel arra, hogy nagyrészt ugyanazok alkotják a testületet, mint négy éve,
mióta itt dolgozom, szeretném megköszönni, hogy akkor belém helyezték bizalmukat. Az
elmúlt időszakban nagyon sokat tanultam nemcsak szakmailag, hanem emberismereti,
társadalmi viszonyok szempontjából. Szeretném, ha a jó kapcsolat továbbra is megmaradna
köztünk. Mindenkinek jó munkát, egészséget, boldogságot kívánok, illetve kitartást a fennálló
helyzet ellenére.
Gedei Zoltán polgármester: Január 31-e a vagyonnyilatkozatok leadásának határideje.
Kiosztásra kerültek a nyomtatványok, kérem, hogy a leadás határidejét mindenki tartsa be.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szedmák Szilvia
képviselő

Tóth Zoltánné
képviselő
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