Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. december 15-i munkaterv szerinti ülésére
Körjegyzői feladatellátás tárgyában létrejött megállapodás módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008. január 1. napjától
Nagyrév és Tiszainoka községekben Körjegyzői feladatokat lát el.
A nagyrévi iroda az eredeti, majd 2009. február 12-én módosított megállapodás szerint 6,75 fővel
(6 fő napi 8 órában foglalkoztatott, és 1 fő napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő) látja el
feladatát.
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetvédelmi, és műszaki előadói munkakör a társulást követően szinte napokon belül
betöltetlen maradt.
A környezetvédelmi műszaki előadói betöltésre nem került, mivel az Építésügyi, és
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) korm.
rend. 1. § a.) pontja, illetve ugyanezen korm. rend. 1/A melléklete szerint az építési hatósági
hatáskört gyakorló építésügyi körzetközpont település Nagyrév ellátási és illetékességi területen
Tiszaföldvár jegyzője.
Az építésügyi és környezetvédelmi hatósági feladatai a községeknek és nagyközségeknek
valójában fokozatosan leépítésre kerültek, ezért nem okozott szakmailag problémát az, hogy a
munkakör betöltetlen maradt.
Tisztelt Képviselő-testület!
A titkárnői és pénztárosi munkakört ellátó Váradi Enikő köztisztviselő 2010. szeptember 05.
napján lemondott köztisztviselői munkaköréről, és ezt követően a munkakörre pályázatot írtunk
ki.
Az átmeneti időszakban az iroda 3 munkatársa helyettesítéssel látta el a betöltetlen munkakörrel
kapcsolatos feladatokat, és ennek megfelelően (átmeneti jelleggel) munkaköri leírásuk is
módosítva lett, valamint részükre helyettesítési díj folyósítására került sor.

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. december 01. napján Sej János Úr Nagyrév község polgármestere tájékoztatta Jegyző Urat,
mint a hivatal vezetőjét, és munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a megüresedett titkárnői és
pénztárosi munkakört nem kívánja betölteni, továbbá egyéb szervezeti és pénzügyi
természetűnek is minősíthető kérdések megoldását kérte Jegyző Úrtól.
Tisztelt Képviselő-testület!
Jegyző Úrral is konzultálva és Nagyrév község pénzügyi mozgásterét ismerve javaslatot teszek a
körjegyzői feladatellátásról szóló megállapodás módosítására, mivel a helyettesítéssel
kapcsolatos pénzügyi és egyéb köztisztviselői jogviszonyt érintő kérdések is csak oly módon
rendezhetők törvényesen, ha a körjegyzői feladatellátással kapcsolatos megállapodást
módosítjuk.
Javaslatom szerint a módosítás lényegi eleme, hogy az úgynevezett illetmény –finanszírozás
jelenleg pénzügyi gondokat okozó ügye is félreérthetetlenül rendezésre kerüljön.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.
Cibakháza, 2010. december 10.
Hegyes Zoltán
polgármester

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
69/2010.(XII.15.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala körjegyzői
feladatellátásával kapcsolatos megállapodás módosítása
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala bevonásával történő
ellátása és fenntartása tárgyában 2007. december 27-én kelt, Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testület 84/2007.(XII.27.) KT határozatával elfogadott, és
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 3/2009.(II.12.) KT határozatával módosított
megállapodás 3./1. pontjában meghatározott nagyrévi köztisztviselői létszámkeret és
foglalkoztatási idő helyébe 2011. január 01. napjától az alábbi lép:
o

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nagyrévi Iroda
köztisztviselői állománya






1 fő szabálysértési és belügyi előadót
1 fő pénzügyi előadót
1 fő gazdálkodási előadót
1 fő anyakönyvvezető és szociális előadó
1 fő adóügyi és általános igazgatási előadó

teljes munkaidőben
teljes munkaidőben
teljes munkaidőben
teljes munkaidőben
teljes munkaidőben

2.) A megállapodás 4/3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok vállalják, hogy a Hivatalnál, illetve a Hivatal
irodáinál foglalkoztatott köztisztviselők illetményét és személyi juttatásait, illetve ezek
járulékait költségvetésükben megtervezik, és azt az állami finanszírozást követően azonnal,
de legkésőbb a havi illetmény folyósítás napjáig átutalják Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat költségvetési számlájára, amelynek számlaszáma: 11745042-15409838.
3.) Az önkormányzati szintű finanszírozási kötelezettség a 4/3. pontot illetően, 2011. január 01.
napjától a nagyrévi iroda vonatkozásában (4/8. pont) és létszám szerinti bontásban az alábbi:
 Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Nagyrévi Irodája
(5 fő napi 8 órában foglalkoztatott)

5 fő

4.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete rögzíteni kívánja ezen
határozatban, hogy a megállapodás módosításának hatályosulásához Nagyrév és Tiszainoka
községek képviselő-testületének minősített szavazat többségű és azonos tartalmú döntése
szükséges.

5.) A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Sej János polgármestert és általa Nagyrév Község Képviselő-testületét
Szendreiné Kiss Erzsébet polgármestert és általa Tiszainoka Község Képviselő- testületét
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal – Szolnok Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága - Szolnok
Nagyközségi Könyvtárat

Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2010. december 15.
Hegyes Zoltán
polgármester

