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KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar és Nagyesztergár Községek képviselő-testületeinek 2012. október 11-én tartott együttes nyílt üléséről.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszöntöm a mai együttes ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi pontokra a meghívónak megfelelően teszek javaslatot. Van-e valakinek egyéb
napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti napirendi pontokkal
egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1. Körjegyzőség társulási megállapodása módosításának elfogadása
2. Vegyes ügyek
1. napirendi pont:
Körjegyzőség társulási megállapodása módosításának elfogadása
Tóth Edina Kitti polgármester:
Elsőként a Körjegyzőség társulási megállapodásának módosításáról szükséges döntenünk. A
szóbeli előterjesztést Kropf Miklós polgármester úr teszi meg. Átadom a szót.
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Kropf Miklós polgármester:
Köszönöm. Elsősorban azért szóbeli az előterjesztés, mivel még a mai nap is változott, hogy a
járási hivatal pontosan milyen szervezeti struktúrával fog felállni. A társulási megállapodás
módosítását ugyanis ez a körülmény indokolja. 2013. január 1-től a járási kormányhivatalban
folytatja a munkáját az aljegyző asszony, Tóthné Szabó Anita, Lajkó Gabriella és Holl Edina.
A járási hivatalokról szóló törvény és kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a dolgozók
átadása, átvétele miként történhet. Mivel a közös hivatalok felállításának végső határideje
2013. június 30., a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében szükséges a járáshoz
átvitt álláshelyekkel bővíteni a körjegyzőség apparátusát. A járási hivatal ugyanis nem csak a
dolgozót, hanem a hozzá tartozó státuszt is elviszi. Mindezekre tekintettel kérem, hogy fogadják el az engedélyezhető létszámkeret 4 fővel történő megemelését úgy, hogy az 2012. december 31-ig nem feltölthető. Amennyiben a közös hivatalról sikerül megállapodni - amire én
november közepéig reális esély látok -, annak új társulási megállapodása készül, az arra vonatkozó létszámadatokkal.
Szafner József körjegyző:
A járási hivatalok létrehozása kapcsán a gesztor önkormányzat köt megállapodást a kormányhivatallal a személyek átadásáról. A feladatellátáshoz szükséges a továbbiakban is olyan szaktudású személyek alkalmazása, mint akik átmennek a járási hivatalhoz, így a pótlásukról mielőbb gondoskodni kell. Ahogy elhangzott, a járás a státusszal együtt viszi el a dolgozókat. Ha
most nem gondoskodunk a plusz létszám elfogadásáról, akkor nem lehet pályáztatni az álláshelyeket és január 1. után nem tudjuk betölteni azokat. Ha megtörténik a dolgozók átadása,
utána fel kell mérni, hogy az állományon belül kivel tudjuk elvégeztetni a feladatokat. Ehhez
azonban azt is tudnunk kell, hogy a közös hivatalt kik fogják fenntartani, milyen apparátus áll
rendelkezésre. Az elmondottak alapján én is kérem a 4 álláshely engedélyezését.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ezeknek a dolgozóknak december 31-ig a jelenlegi munkaidejük terhére jár-e valamiféle elfoglaltsággal, felkészüléssel az új álláshelyre való átállás?
Kropf Miklós polgármester:
Tudtommal nem lesz erre szükség.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Aki el akar menni, azt természetesen elengedjük, de nekem az a kérésem valamennyi dolgozó
felé, hogy az elkövetkező hónapokat is aktív munkával töltsék.
Kernuszné Janás Rita képviselő:
Akkor most jól értelmezem, hogy elvisznek feladatokat a járáshoz és a négy fő helyett négy
főt veszünk majd fel?
Tóth Edina Kitti polgármester:
Erre most azért nem tudok pontos választ adni, mert nem tudni, hogy a közös hivatal hány
településsel és melyekkel áll fel. Az fogja meghatározni a dolgozói létszámkeretet.
Szőcsné Dr. Nagy Ilona képviselő:
Én is úgy értettem, hogy ha a járási hivatal elviszi a feladatot, akkor nem szükséges nálunk
arra dolgozót alkalmazni.
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Kropf Miklós polgármester:
A 3200 jegyzői hatáskörből most kb. 500 kerül át a járási hivatalhoz. Ennek nagy része jelenleg az okmányirodai ügyintézés körébe tartozik. A kis települések egyikén sincs olyan dolgozó, aki a napi munkaidejének nagyobb részét olyan feladattal töltötte volna, amelyet a járási
hivatal átvesz. A közös hivatalok finanszírozása feladatalapú lesz. A közös hivataloknál finanszírozott maximális létszám meghatározása egy képlet alapján történik, ahol figyelembe
veszik a csatlakozott települések számát, a település szociális helyzetét stb. Az így megállapított létszámra vonatkozó finanszírozás összegét csökkentik a település adóerő képességével.
Amikor már tudjuk a közös hivatal összetételét, akkor beszélhetünk konkrét státuszokról és
létszámról.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Terveink szerint a közös hivatal létszáma nem fogja meghaladni az engedélyezett maximális
létszámot. Amíg nem tudjuk, hogy kik alkotják a közös hivatalt, addig számokról nem beszélhetünk. Minél nagyobb és több település alkotja a társulást, annál több költséget lehet csökkenteni. Ennek ellenére vannak olyan feladatok, amelyeket minden helyen biztosítani kell.
Van-e a témához kapcsolódóan még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki
egyetért a körjegyzőség társulási megállapodásának azon módosításával, hogy a létszámkeretet 4 fővel emeljük, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete
6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a társulási megállapodás módosítását.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
49/2012. (X.11.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége társulási megállapodásának módosítását a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 40. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi törvény CXXXV. törvény 4. §-a alapján a jegyzőkönyv 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a társulási megállapodás módosítását.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
84/2012. (X.11.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-BakonynánaNagyesztergár Községek Körjegyzősége társulási megállapodásának módosítását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. §-a, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi törvény CXXXV. törvény 4. §-a alapján a
jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal
2. napirendi pont:
Vegyes ügyek

Tóth Edina Kitti polgármester:
Vegyes ügyek között kinek van kérdése, hozzászólása?
Kropf Miklós polgármester:
Amennyiben van még rá mód, akkor pár szót szeretnék még szólni a járási hivatal felállításához kapcsolódó feladatokról. A személyi állomány átvételére irányuló megállapodás aláírása a
székhely önkormányzattal történik. A zirci kistérségben 7 településen kívánunk ügysegéd
útján kihelyezett ügyfélszolgálatot működtetni. Itt a járási hivatalhoz átkerülő ügyek ügyintézése történhet. Ehhez azonban szükséges külön megállapodások aláírása, ami a helyiség térítésmentes biztosításáról szól. A következő kistérségi ülésen javaslatot kívánok tenni arra is,
hogy a tartalék terhére 400.000 Ft legyen átadva Zirc részére. Ez az összeg elegendő arra,
hogy fél éves, jogtiszta szoftverrel rendelkező laptopokat vásároljunk az ügysegédek részére.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Szeretném kérni, hogy az ügysegéd fogadóidejét előre egyeztessük. A tanácsterem ugyanis
több célra is igénybe veszik, nem szeretném, ha ütköznének az időpontok.
A közös hivatal kialakítására irányuló tárgyalások továbbra is folytatódnak. Nagyesztergár
bizalmát és döntését ezúton is köszönöm. Megnyugtató számomra az is, hogy a jegyző úr marad köreinkben. Egy új hivatal felállítása annyi új feladatot ad számunkra, amihez nélkülözhetetlen az ő szakmai tudása és tapasztalatai.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár nagyon rossz helyzetben volt. Ebből a jegyző úr segítségével tudtunk kilábalni,
így számunkra az a fontos, hogy az ő munkájára számíthassunk a jövőben is.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ebben egyetértünk. A közös hivatalon túl igyekszünk mindenben együttműködni, hogy mindkét település javát szolgáljuk, fejlődjünk, előbbre jussunk. Fontos a partnerség, a problémák
megbeszélése és az, hogy ez a kapcsolat ne arról szóljon, hogy egymás ellen vagyunk, vagy
egymást kihasználva kívánunk előbbre kerülni.
Van-e egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a tájékoztatást és mindenkinek
az ülésen való részvételt. Az együttes ülést 17 óra 45 perckor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester
Szafner József
körjegyző
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