Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének és
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008.
február 7–én 16 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt
együttes képviselıtestületi ülésérıl.

Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint.

Fekete Gyula: köszönti a testületi ülés valamennyi
képviselıtestületet, Vámosújfalu polgármesterét.

résztvevıjét,

a

vámosújfalui

Felházi József: Vámosújfalu község Képviselıtestülete nevében köszönti a képviselıket.
Megállapítja a határozatképességet.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestületének ülése határozatképes.
Fekete Gyula: Megállapítja a határozatképességet.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének ülése határozatképes.
Felházi József: Kéri a kiadott napirendi pontok elfogadását.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, a meghívóban
kiadott napirendi pontokat elfogadta.
Fekete Gyula: Kéri a kiadott napirendi pontok elfogadását.

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, a meghívóban
kiadott napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Döntés a körjegyzıség 2008. évi költségvetésérıl
Elıterjesztı: dr. Rózsahegyi Ferenc mb. körjegyzı
2.) Döntés a körjegyzıség szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásáról
Elıterjesztı: dr. Rózsahegyi Ferenc mb. körjegyzı
3.) Egyebek
Zárt ülésen:
4.) Döntés a körjegyzıi állásra benyújtott pályázatokról
Elıterjesztı: Fekete Gyula polgármester

1.) Napirendi pont: Döntés a körjegyzıség 2008. évi költségvetésérıl

Fekete Gyula: Kéri a megbízott jegyzıt, a költségvetésben legfontosabb információkat foglalja
össze.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a költségvetés tervezése az elkövetkezendı napokban
lezárult, a költségvetés véglegesítéséhez szükséges, hogy az elfogadást megelızıen a
körjegyzıséget fenntartó önkormányzatok képviselıtestületei a körjegyzıség költségvetését
határozatokkal jóváhagyják. Munkatársaival elkészítették a körjegyzıség költségvetését,
melyet a kiadottól eltérıen két vonatkozásban javítottak, egyrészt a vámosújfalui
képviselıtestület korábbi létszámcsökkentési döntése alapján pályázatot fognak benyújtani a
kiadások fedezésére, másrészt szerepeltették a költségvetésben a köztisztviselık illetmény
jelenésének fedezetét, csökkentve ezzel a Vámosújfalu részérıl keletkezı pénzeszköz átadás
mértékét.
Fekete Gyula: Köszöni az összefoglalást, úgy érzi a körjegyzı oda fog figyelni a teljesítésekre.
Kéri a pénzügyi bizottság vezetıjét, fejtse ki a bizottság álláspontját.
Szakács László: Úgy látja, hogy igazságos, átlátható, világos költségvetést készítettek elı.
Tapasztalatból tudja, hogy a személyi juttatások a költségvetés 70 %-át tartalmazzák. Fontos,
hogy ez a szint csökkenjen. Úgy véli, most kell elmondani a véleményeket, mert ha
elfogadják, késı már véleményezni. Pénzügyi bizottsági ülést e tárgyban nem hívott össze,
ezért tartja fontosnak, hogy legyen lehetısége hozzászólni a képviselıknek.
Felházi József: Kérdezi a vámosújfalui képviselıtestület költségvetésre vonatkozó véleményét.
Séra Zoltán: Úgy véli, átgondolt, áttekinthetı költségvetési javaslat készült el, a pénzügyi
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Varga Gyula: A tegnapi nap folyamán a jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta, örül, hogy
fogadókészség mutatkozik a problémák kezelésében. Az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Pásztor Pál: Érdeklıdik, hogy Tóth Gábor foglalkoztatása milyen tevékenységet takar.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a közigazgatásban jelentıs számú programot
használnak, melynek karbantartása, a számítógépek javítása, speciális tudást igényel. Ezen
terület tartozik a Tóth Gáborhoz, aki fıállásban köztisztviselıként Sárospatak város
polgármesteri hivatalának informatikusa.
A képviselık további kérdést feltenni nem kívántak.
Felházi József: kéri a vámosújfalui képviselıtestületet, szavazzon az elıterjesztésrıl.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
1/2008. (II. 07.) számú képviselıtestületi határozat: az Olaszliszka Vámosújfalu
körjegyzısége költségvetésének elfogadásáról
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete, az Olaszliszka-Vámosújfalu
Községek Körjegyzıségének 2008. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést

megtárgyalta, az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, így a körjegyzıség
költségvetését az elıterjesztésben foglalt tartalommal egyezıen jóváhagyja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
2/2008. (II. 07.) számú képviselıtestületi határozat: az Olaszliszka Vámosújfalu
körjegyzısége költségvetésének elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete, az Olaszliszka-Vámosújfalu
Községek Körjegyzıségének 2008. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést
megtárgyalta, az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, így a körjegyzıség
költségvetését az elıterjesztésben foglalt tartalommal egyezıen jóváhagyja.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

2.) Napirendi pont: Döntés a körjegyzıség szervezeti és mőködési szabályzatának
elfogadásáról
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a képviselıtestületek a megállapodásban rögzítették,
hogy a körjegyzıségre vonatkozó SZMSZ-t a körjegyzıségtıl megállapított 3 hónapon belül
elfogadják. Az SZMSZ-t a közigazgatási hivatallal egyeztette, ezt követıen küldte meg a
képviselık részére. A szabályzat a körjegyzıség garanciális jellegő alapdokumentuma, ezért
lényeges elfogadása.
Szakács László: véleménye szerint ez az az SZMSZ, amit a képviselıknek illik ismerni.
Javasolja a hivatalsegédi feladatok átgondolását annak érdekében, hogy a dolgozóra ne
nehezedjen aránytalanul nagy munkateher a két településsel járó feladatok következtében.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a hivatalsegéddel a munkakörérıl egyeztetett, úgy véli
a munkavállaló el tudja majd látni feladatát.
Felházi József: kéri a vámosújfalui képviselıtestületet, szavazzanak az elıterjesztésrıl.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
2/2008. (II. 07.) számú képviselıtestületi határozat: a körjegyzıség SZMSZ-e
elfogadásáról.
Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Olaszliszka-Vámosújfalu
Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztésben
foglalt tartalommal egyezıen jóváhagyja.
Fekete Gyula: kéri, hogy aki az elıterjesztésben foglalt határozattal egyetért, szavazzon
igennel.

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
3/2008. (II. 07.) számú képviselıtestületi határozat: a körjegyzıség SZMSZ-e
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Olaszliszka-Vámosújfalu
Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztésben
foglalt tartalommal egyezıen jóváhagyja.

3.) Napirendi pont: Egyebek.
A jelenlévık elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselıtestület ülését
17 óra 20 perckor berekesztette.

Kmf.

Fekete Gyula
polgármester

Felházi József
polgármester

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

