
Községi Polgármestertől

F ü l e s d 

6-1/2009.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének Sonkád Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületével  2009.  február  25-én  megtartott 
együttes ülésének

a./ jegyzőkönyve,

b./ tárgysorozata,

c./ határozatai:  5/2009. (II. 25.) FKKT. számú határozattól a 6/2009. (II. 25.) 
FKKT. számú határozatig. 

T á r g y s o r o z a t

1./ Körjegyző helyettesítésére megállapodás megkötése.

2./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadása.

F ü l e s d , 2009. február 26.

Márton László
                                                                                         polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Sonkád 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 2009. február 25-én 15.00 órai 
kezdettel megtartott nyilvános együttes üléséről.

Az  ülés  helye: Sonkád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
tanácskozóterme (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.)

Jelen vannak:  

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
                        
                       - Márton László polgármester,

- Fülep László, Szabó Endre, Varga Ildikó, Varga Tibor        
                        képviselők.

Távolmaradását bejelentette:

                       - Böszörményi Sándor képviselő,

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
                        
                       - Bandics Zsigmond polgármester,
                    - Fórizs György, Iszák Tibor, Kálló Zoltán, Kálló József, 
                          ifj. Makay Endre és Tóth Árpád képviselők.

Távolmaradását bejelentette:

                       - Bartha László képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:

                        - Rudnák Judit gazdasági vezető, a távollévő körjegyző 
megbízásából,

- Szabó István a 2. napirendi ponttól kezdődően, mint 
helyettesítő körjegyző,

                       - Kálló Mónika jegyzőkönyvvezető.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 5 jelen 
van, az ülést megnyitja.
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Ezt  követően  ismerteti  a  napirendi  javaslatot,  amely  után  –  mivel  más 
javaslat nem hangzott el – a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi napirendet fogadta el:

1./ Körjegyző helyettesítésére megállapodás megkötése.

Előadó: Bandics Zsigmond Sonkád polgármestere

2./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bandics Zsigmond Sonkád polgármestere

A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.) Körjegyző helyettesítésére megállapodás megkötése.

Előadó: Bandics Zsigmond Sonkád polgármestere

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés  nem  hangzott  el,  fölötte  a 
polgármester vitát nyit.

H o z z á s z ó l á s o k:

Bandics Zsigmond: /Sonkád polgármestere/ Balogh Erzsébet betegsége miatt 
jegyző nélkül maradt a körjegyzőség. Szabó Istvánt 
Kölcse jegyzőjét kérték fel a helyettesítésre, aki azt 
elfogadta. Kölcse Képviselő-testülete hozzájárult a 
megállapodás megkötéséhez. 
Indítványozza,  hogy  a  Ktv-ben  fogllatak  szerint  havi 
javadalmazását  a  helyettesített  körjegyző bérének 50 % 
-ában állapítsák meg.     

Márton László: /Fülesd polgármestere/ A felkérés óta maximális segítséget 
adott  a  körjegyzőségnek.  Maga  részéről  is  egyetért 
Bandics  Zsigmond  polgármester  úrindítványával  a 
javadalmazásra vonatkozóan.

Kálló Zoltán: /sonkádi képviselő/ Maximálisan támogatja a megbízását. 
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Fülep  László: /fülesdi  képviselő/  Támogatom  az  indítványt  azzal,  hogy 

határozatlan  dőre  kössék  a  megállapodást,  illetve  a 
helyettesített körjegyző munkába állásáig.  

Iszák  Tibor: /sonkádi  képviselő/  Indítványozza,  hogy  a  megállapodás 
felbontására  is  kössenek  határidőt.  Ezt  30  napban 
javasolja rögzíteni a megállapodásban. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2009. (II. 25.) FKKT. számú

H  a  t  á  r  o  z  a  t  a 

Körjegyző helyettesítésére megállapodás megkötéséről.

A Képviselőtestület:
                                                   

1. A  köztisztviselők jogállásáról  szóló,  többször  módosított  1992.  évi 
XXIII.  törvény 21.  §  (5)  bekezdésében  foglaltak  alapján,  Sonkád és 
Fülesd  Községek  által  foglalkoztatott  körjegyző  helyettesítésére 
megállapodást köt.

2. A megállapodást jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

3. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására. 

Fülesd, 2009. február 25.
                                   

Balogh Erzsébet körjegyző 
          megbízásából:

Márton László  s. k. Rudnák Judit s. k.
     polgármester  gazdasági vezető
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Az 5/2009. (II. 25.) FKKT. számú határozat melléklete
 

M E G Á L L A P O D Á S
- Körjegyző helyettesítésére - 

amely létrejött egyrészről 

- Kölcse  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete (4965 
Kölcse,  Dózsa  u.  6.  szám,  képviseli:  Sira  Gáborné  Tóth  Zsuzsanna  
polgármester),

másrészről 

- Sonkád  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete (4954 
Sonkád, Rákóczi u. 29. szám, képviseli: Bandics Zsigmond polgármester), 

- Fülesd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete (4964 
Fülesd, Kis u. 4. szám, képviseli: Márton László polgármester)

(a  továbbiakban  együttesen:  Önkormányzatok)  között,  körjegyző 
helyettesítése  tárgyában,  alulírott  helyen  és  időben,  az  alábbi  feltételek 
mellett: 

1. Önkormányzatok  –  a  köztisztviselők jogállásáról  szóló,  többször 
módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény  21.  §  (5)  bekezdésében  foglaltak 
alapján – megállapodást kötnek, amely szerint Sonkád és Fülesd községek 
körjegyzőjének,  Balogh  Erzsébet  körjegyzőnek  tartós  távolléte 
(betegsége)  alatt  Kölcse  nagyközség  jegyzője,  Szabó  István  jegyző  (a 
továbbiakban: helyettesítő körjegyző) látja el a jegyzői feladatokat. 

2. Önkormányzatok  jelen  megállapodást  2009.  február  hó  1.  napjától 
kezdődően,  Balogh  Erzsébet  helyettesítet  körjegyző  munkába  állásásig 
történő időtartamra kötik.    

3. A helyettesítés időtartama alatta a helyettesítő körjegyző heti egy nap 
(lehetőleg:  kedden)  Sonkád  Község  Önkormányzat  Körjegyzői 
Hivatalában végzi feladatát. Ezen a napon – Sonkád és Fülesd Községek 
polgármestereivel  egyeztetett  időtartamban  –  Fülesd  Község 
Polgármesteri Hivatalában fogadóórát tart. 

4. Helyettesítő körjegyző a 3. pontban foglaltakon túlmenően a képviselő-
testületek ülésein is, vezetői egyeztetéseken rendelkezésre áll. 

5. Helyettesítő  körjegyző  havi  javadalmazását  a  helyettesített  körjegyző 
havi javadalmazásának 50  %-ában, 166.700,-Ft összegben állapítják meg. 
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6. Helyettesítő körjegyző szükség esetén a 3. pontban foglalt feladatellátás 

ideje  alatt  is  köteles  kinevező  (Kölcse)  önkormányzat  rendelkezésére 
állni.

7. Jelen  megállapodást  bármelyik  fél,  30  napos  határidővel,  indokolás 
nélkül felmondhatja. 

8. Önkormányzatok  jelen  megállapodást  –  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt  –  megkötik,  és  felhatalmazzák  a  polgármestereket  annak 
aláírására. 

Tárgy: (2./ tsp.) Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Bandics Zsigmond Sonkád polgármestere

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés  nem  hangzott  el,  fölötte  a 
polgármester vitát nyit.

H o z z á s z ó l á s o k:

Bandics Zsigmond: /Sonkád polgármestere/ A költségvetés tartalmazza az 
alapvető előirányzatokat. Akinek kérdése, véleménye 
van, tegye meg.

Márton László: /Fülesd polgármestere/ A költségvetés az előző évi alapján 
lett előkészítve. Korrekt, indítványozza elfogadását. 

Kálló Zoltán: /sonkádi képviselő/ Amikor a körjegyzőséget létrehozta a két 
testület, akkor tudták, hogy ezt fenn kell tartani. Javasolja 
elfogadását.  

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

6/2009. (II. 25.) FKKT. számú
H  a  t  á  r  o  z  a  t  a 

A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadásáról.

A Képviselő-testület:

1.) A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (5) és  (7) bekezdései alapján 
eljárva,  az  önálló költségvetési  szervként  működő  Sonkád-Fülesd  Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének:

- bevételi főelőirányzatát 27.547.000 Ft-ban,

- kiadási főelőirányzatát 27.547.000 Ft-ban

állapítja meg az 1., 2. és 3. számú melléklet szerinti részletezéssel.

2.) A körjegyzőség létszámkeretét 8 főben állapítja meg, amelyből:

-  6 fő főfoglalkozású köztisztviselő, 

-  1 fő napi 4 órás részfoglalkozású 
köztisztviselő,

-  1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó hivatalsegéd.

3.) Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy:

-  a körjegyzőség költségvetését az 
önkormányzat költségvetésébe építsék be önálló címként,

- a pénzellátásról - annak elfogadását követően - 
gondoskodjanak,

- adjanak számot a költségvetés féléves, három-
negyedéves és éves végrehajtásáról.
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Határidő: folyamatos,  és  az  1992.  évi  XXXVIII.  törvényben,  az 
önkormányzat  rendeletében,  a  megkötött  megállapodásokban  foglaltak 
szerint.

Felelős: polgármester
Előkészítésért: körjegyző

Fülesd, 2009. február 25.

        
Márton László  s. k. Szabó István s. k.

   polgármester helyettesítő körjegyző

Márton  László: /Fülesd  polgármestere/  Az  együttes  ülés  napirendjét 
megtárgyalta, a munkát megköszöni, és az ülést bezárja. 
A Képviselő-testületek külön-külön folytatják munkájukat 
a meghívóban foglalt napirendi pontok tárgyalásával. 

k.m.f.

 
Márton László  Szabó István 

   Polgármester helyettesítő körjegyző
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	Községi Polgármestertől

