JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11.-én
16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
93/2011.(V.11.)

Tárgya
Munkaköri leírások átdolgozásáról
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Orosz Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tarjányi Lászlóné körjegyző

Lakosság részéről megjelent: 18 fő

Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy Kovács Dániel képviselő
nincs itt, nem jelezte távollétét, biztosan mindjárt megérkezik, a testület így is határozatképes.
Szajla település jelezte esetleges belépési szándékát a körjegyzőség felé. A tárgyalásokat
hamarosan meg kellene kezdeni.
Kovács Dániel képviselő megérkezett.
Zagyva Ferencné: Orosz Sándor képviselő az előző testületi ülésen indítványozta, hogy a
hivatali dolgozók munkájáról, a munkaköri leírásáról, munkabéréről, egy teljes, átfogó képet
szeretne kapni.
Orosz Sándor: Mivel a törvény a képviselőknek lehetőséget biztosít, hogy a dolgozók
munkaköri leírásába betekinthessen, én szeretném átlátni, hogy hogyan épül fel az
önkormányzat munkája. Az egyik Sirokkal közös testületi ülésen úgy döntöttünk, hogy
Bükkszék nem foglalkoztat aljegyzőt, hanem helyette egy ügyintézőt. Úgy gondolom, hogy a
településnek mégis szüksége van egy jegyzőre.
Tarjányi Lászlóné: Mindannyian megkaptátok a részletes beszámolót a körjegyzőség
munkájáról, melyben szerepel az önkormányzat dolgozóinak munkaköri leírása és bérezése. A
körjegyzőség létszáma jelenleg 13.5 fő. Ebből a bükkszéki kirendeltségen 4 fő - helyesebben
3.5 fő dolgozik. Nincs központi jogszabály által meghatározott létszámnorma.
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán megkaptuk
véleményezésre az Önkormányzati Törvény koncepciójának szöveges részét, amely az
önkormányzati változások irányát jelzi. Ami már biztosan látható, hogy 2013. január 1-től
járási kormányhivatalok alakulnak, ahová az összes államigazgatási jegyzői hatáskört
elviszik. Leszűkítik az önkormányzatok munkáját is. Az önkormányzat munkájának
biztosításához maradnak hivatalok, de csak 2000 fő lakosságszám feletti településeken. A
2000 lakos alattiak közös hivatalt működtethetnek, de a mai értelembe vett kirendeltségek
nem működhetnek a közös hivatal mellett. Amelyik település a közös hivatalhoz tartozik, ott a
településen csak 1-2 fő maradhat, a ténylegesen helyi feladatokra, illetve kapcsolattartás
céljából. Mivel a hatáskörök zöme járási hivatalhoz kerül, valamint az önkormányzati
kötelező feladatokban is változás lesz, így ez az átalakítás minden bizonnyal
létszámcsökkentéssel fog járni. Pl. a szociális ellátás is kikerül az önkormányzatok
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hatásköréből, a járási hivatalokhoz kerül át, a folyósítás is a MÁK-on keresztül történik. Azt,
hogy ez a koncepció mikor és milyen formában emelkedik törvényerőre egyenlőre nem lehet
megmondani, de valószínűsíthető, hogy 2013. január 1-től, mikortól a járási hivatalok
megkezdik működésüket, ezen változások is valamilyen formában bevezetésre kerülnek.
Említetted Sándor, hogy a településnek szüksége van jegyzőre. Kérdezném a képviselő
testület tagjait, hogy március 16-tól, az aljegyző távozásától, milyen feladat elvégzését nem
tudták megoldani az önkormányzat dolgozói?
Zagyva Ferencné: Kéréseteknek megfelelően, az előző testületi ülésre, minden képviselő
megkapta azt a táblázatot, melyben kiszámoltuk, hogy anyagilag mit jelentene az
önkormányzatnak, ha kiválnánk a körjegyzőségből, és önállóan hivatalt alakítanánk, napi 4
órában dolgozó jegyzővel. A táblázatból is látszik, hogy a most alkalmazott megoldás a
legkedvezőbb pénzügyi tekintetben. Az önkormányzaton belül, Eszter távozása után át lettek
szervezve, és szét lettek osztva a feladatok. A hivatalban dolgozóknak azonban olyan sok
feladatuk van, hogy sokszor a munkájukat a rendelkezésre álló munkaidőn belül nem tudják
elvégezni és túlórázniuk kell. Az átszervezés után azokat a feladatokat, amelyek eddig
aljegyzői hatáskörbe tartoztak, a körjegyző asszony vette át, több időt tartózkodik
Bükkszéken. Mivel egy új jegyző pályáztatása hosszadalmas folyamat, a strandfürdő
fejlesztése előtt, nem lett volna szerencsés belebonyolódni egy jegyzői pályáztatásba. Ezért
gondoltuk úgy, hogy Orsit, aki már 4 órában a faluház-könyvtár vezetését régóta ellátja,
alkalmazzuk teljes munkaidőbe, a munkakörébe beépítjük a faluház-könyvtár vezetését így
munkát biztosítunk egy helyi, kisgyermekes anyukának, aki a helyi embereket ismeri.
Dr. Katona Miklósné: Terpesen a hivatali munkára 4 órában közmunkást alkalmaznak.
Kapunk Orsi után támogatást?
Zagyva Ferencné: Nem, de kit gondoltál volna Bükkszékről közmunkásként a hivatalban
alkalmazni?
Dr. Katona Miklósné: Meg kell kérdezni a munkaügyi hivatalban. A beszámolóban olvastam,
hogy 3 diplomás közül 2 fő a jelenlegi beosztását diploma nélkül is betölthetné. Most milyen
bért kap?
Tarjányi Lászlóné: A törvény úgy rendelkezik, hogy ha a munkaköre mindkét végzettséggel
ellátható, akkor a magasabb végzettségnek megfelelő besorolást kell alkalmazni.
Dr. Katona Miklósné: Úgy tudom, hogy akkor kell figyelembe venni, ha a diplomával szerzett
végzettség beépül a munkakörébe.
Tarjányi Lászlóné: Ha diplomával rendelkezik, úgy kell besorolni, ha középfokú
végzettséggel, akkor az alapján kerül besorolásra.
Dr. Katona Miklósné: Kötelezően kell a munkája elvégzéséhez a diploma?
Tarjányi Lászlóné: A helyi közigazgatásban jelenleg diplomához kötött csak az aljegyző és a
jegyző munkaköre.
Zagyva Ferencné: A Turisztikai Desztinációs Menedzsmentbe történő csatlakozásunk
következtében - ez a fürdőfejlesztés pályázatunknak is kitétele volt - Orsi feladatai az
idegenforgalom területén folyamatosan növekednek. Az önkormányzat által szervezett
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rendezvények ügyintézésének átadása folyamatos, Bozóné Lenke a mai napig foglalkozik
programszervezéssel.
Dr. Katona Miklósné: Ez nem gond, csak a munkaköri leírásában nem szerepel, hogy
programszervezéssel is foglalkozik.
Bozó Péterné: Mivel rólam van szó elmondanám, hogy a Fidesz kormány idejében született az
1992. évi XXIII. törvény, melyben bevezetik a köztisztviselők diplomás minimálbérét. Nem
tehetek róla, hogy a törvény szerint soroltak be, nem én kértem, hogy magasabb bért kapjak.
Most megszorítások vannak, törölje el a Fidesz az általa hozott törvényt. Ha kiszámolnánk az
egész évben végzett munkánkat, nem napi 8, hanem 9 órát is dolgozunk. Ha valamit nem
tudunk határidőre befejezni, vagy rendezvény van akkor hét végén, plusz munkában, ingyen
dolgozunk.
Dr. Katona Miklósné: Ezzel nincs semmi gond, csak a munkaköri leírásból hiányzik, hogy
idegenforgalmi rendezvényeket szervezel. Cseréljük ki a munkaköröket, így nem pontos a
munkaköri leírás.
Tarjányi Lászlóné: Az Önkormányzati Törvény kimondja, hogy a jegyző állapítja meg a
hivatal dolgozóinak feladatait, mi ezeket a feladatokat így szeretnénk ellátni!
Dr. Katona Miklósné: A jegyző munkaköri leírásából is hiányzik pár feladat.
Koska Pál: Az Ön polgármestersége idején mindenkinek a feladata ki volt számolva, és le volt
jegyezve? Húzzuk az időt feleslegesen, sületlenségekről beszélgetünk, ahelyett, hogy
fontosabb dolgokat végeznénk.
Dr. Katona Miklósné: Én csak az mondom, hogy a végzettsége alapján végezzen munkát.
Huszár Zoltánné: Mivel a törvény által előírt bért kapja Lenke, azt nem lehet visszavenni. A
testület úgy gondolja, az a feladata, hogy megszorításokat tegyen? A lányok már sok éve itt
dolgoznak, soha senki nem kérdőjelezte meg a munkájukat! Senki nem kérdezte meg tőlük,
hogy a szabadidejükből mennyi időt töltenek itt, önzetlenül segítenek minden rendezvényen.
Zagyva Ferencné: Nem baj, mi mindent megcsinálunk, azt javaslom, hogy a jegyző asszony
dolgozza át a munkaköri leírásokat. Aki ezzel egyetért kérem, hogy kézfejnyújtással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
93/2011.(V.11.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő testülete javasolja, hogy Bükkszék Község Önkormányzat
köztisztviselőinek munkaköri leírását a körjegyző dolgozza át. A testület felhívja a körjegyző
figyelmét a munka elvégzésre.
Határidő: II. félév
Felelős: körjegyző
Orosz Sándor: Az önkormányzat kevés közhasznú munkást tudott alkalmazni. Vannak, olyan
feladatok, amelyeket el kell végezni. Ilyen például télen a hó eltakarítása, vagy a nyár
folyamán az árkok rendbetétele. Kinek a feladata, hogy koordinálja az elvégzendő munkákat?
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Zagyva Ferencné: Télen Nagy Ferenc járta végéig az utcákat, hogy hol nincs eltakarítva a hó.
A ház előtti árkok rendben tartása, minden lakosnak feladata. Aki a tavalyi évben ezt
elmulasztotta, annak Holló Eszter kiküldte a felszólításokat.
Orosz Sándor: Úgy állapodtunk meg, hogy a nyári hónapokban a szálláshellyel foglalkozó
lakosoknál nagyobb lesz az ellenőrzés azért, hogy az önkormányzat minél több
idegenforgalmi adót tudjon beszedni, mivel ezt az adóformát az állam támogatja. Ez bevétel a
falunak. Ki fogja ezt ellenőrizni?
Zagyva Ferencné: Eddig Holló Eszter és Pozsik Lászlóné végezte ezt a feladatot, ami
Zsuzsának benne is van a munkaköri leírásába. Most Szepesi Orsolya megy Holló Eszter
helyett.
Juhász Sándor: Az árkok rendbetételére nem figyelnek oda, számtalan árkot lefednek, nem
megfelelő vastagságú csövekkel, így egy nagyobb esőzésnél a vizet nem tudja elvezetni az
árok, és elönti az utakat a víz. Mit lehet ez ellen tenni? Később az önkormányzatnak kell az
így keletkezett problémát megoldani.
Dr. Katona Miklósné: Vannak olyan települések, ahol az árkokat lefedték, egy tisztítónyílást
kell hagyni, hogy a későbbiek folyamán rendben lehessen tartani.
Zagyva Ferencné: Ígéretet kaptam a közútkezelőtől, hogy az Egri úton hamarosan kátyúzni
fognak és az út szélét is rendbe teszik.
Tarjányi Lászlóné: Azokkal az árok lefedésekkel, amelyek már évekkel ezelőtt megtörténtek,
és nem bizonyítható, hogy ki fedte le, már nehéz lesz eljárni. Ahhoz, hogy valaki a háza
környékén lévő árkot lefedje, engedélyt kell kérni az építésügyi hatóságtól. Ha tudomásotokra
jut ilyen, jelezzétek és intézkedünk.
Zagyva Ferencné: Szervezetten meg lehet csinálni, a régi testületi tagok ilyen esetekben
szóltak, figyelték hol mit kell csinálni, hol milyen probléma van.
Kosztik Imréné: Nem vagyok szakember, de úgy tudom, hogy a vízbekötéseket szintezni kell.
Az is a gond, hogy az árkok nem megfelelően vannak szintezve.
Zagyva Ferencné: Eltértünk a napirendtől.
Orosz Sándor: Térjünk vissza a körjegyzőséghez. Kérdezném a jegyző asszonytól, hogy
Bükkszék Pétervásárához fog tartozni?
Tarjányi Lászlóné: Még nem lehet tudni, hogy a hivataloknál a lakosságszámnak együtt vagy
külön-külön kell elérnie a 2000 főt. Azt sem lehet tudni, hogy ezek a hivatalok, hogyan és hol
kerülnek kialakításra, megmaradhatnak-e a jelenlegi körjegyzőségek, mint közös hivatal, vagy
központilag fogják kijelölni azokat.
Orosz Sándor: Jelenleg a bükkszéki hivatal működtetése éves szinten 12.418.000 forint,
önálló hivatal működtetése esetén, napi 4 órában foglalkoztatott jegyzővel – a körjegyző
asszony által adott számítás szerint – 13.011.000 forint lenne. Nem olyan sok különbség van
a kettő között.
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Tarjányi Lászlóné: Igen, de mint azt a beszámolómban is jeleztem, hogy a jelenlegi állapot,
tehát a 12.418.000 forint, összes költségét csökkenti a könyvtárnál megmaradó 597.000 forint,
valamint a körjegyzőségi állami támogatás miatti maradványból 73.000 forint, tehát most a
hivatal tényleges működése 11.748.000 forint.
Orosz Sándor: Június 31-ig döntenünk kell, hogy maradunk-e körjegyzőségben, vagy
kilépünk.
Tarjányi Lászlóné: Jegyzőt nem biztos, hogy foglalkoztatni lehet 4 órában, kértünk erről
állásfoglalást, de még nem érkezett meg. A jegyzői feladatok ellátására sokszor még a napi 8
óra is kevés.
Zagyva Ferencné: Van elképzelésetek arra vonatkozóan, hogy maradjunk-e körjegyzőségben
vagy kilépjünk onnan? Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi pénzszűkös időszakban nem
kellene kilépnünk a körjegyzőségből. Az bizonyos, hogy az önkormányzatok jelentős
átalakítás előtt állnak. Az eddig közzétett dolgok alapján, 2013. január 1-től a jegyzők a
járásokra kerülnek. Valószínű, hogy a tervezett többi változtatás is ezen időponttól lép életbe,
bár ezt még nem lehet tudni. A hivatalban a feladatok ellátása Eszter távozása után is
zavartalanul működik. A körjegyzőasszony átvette Esztertől a jegyzői feladatokat, a többi
munkát pedig átszerveztük és elosztottuk a lányok között. Meggondolandó a kilépés azért is,
mert jelenleg az óvodánk a siroki óvoda tagóvodájaként működik. Bozóné Anikó heti 1 napot
Sirokban tölt, az óvoda dolgait könyveli. Amennyiben kilépünk a körjegyzőségből Sirok
részére a könyvelésért fizetnünk kell. Ez éves szinten 600.000 – 700.000 forint. Kiléphetünk,
de ha nem jól alakulnak a dolgok fél év múlva visszalépünk? Eszter távozása után azért
gondolkodtunk egy ügyintéző alkalmazásában, mert egy jegyzőt pályáztatni kell, amire úgy
gondolom a strandfejlesztés előtt nincs időnk. Mi rá a garancia, hogy egy megfelelő jegyzőt
találunk, a múltban is volt rá példa, hogy pályázat útján kaptunk egy jegyzőt, aztán mégsem
volt vele megelégedve az akkori önkormányzat.
Orosz Sándor: Nem szeretnénk pocsékolni a pénzt. A kilépés után nyilvános pályázatot kell
kiírni, van időnk, hogy kiválasszuk a megfelelő jegyzőt, aki a körjegyző asszonytól az év
második felében átveszi a munkát, így 2012. január 1-től zavartalanul működhet külön a
hivatal.
Zagyva Ferencné: Hogyan gondoltad, felveszünk még egy embert?
Tarjányi Lászlóné: A kilépésről szóló döntéseteket június 30-ig kell meghozni. Utána
pályázatot ki lehet írni, jegyzőt ki lehet nevezni, de a tényleges munkáját csak 2012. január 1én kezdheti meg.
Huszár Zoltánné: Még nincs eldöntve, hogy kilépünk vagy sem. Nem hallottam érveket, hogy
az miért jó, ha kilépünk. Ha ki kell lépni, lépjünk ki, de nem látom át, hogy most erre miért
van szükség. Nem hallottam érveket, hogy ezért és ezért rossz nekünk, hogy körjegyzőségben
vagyunk. Tegyük fel, hogy kilépünk, akkor van fél év holt időnk, amikor még van jegyzőnk,
de már nincs jegyzőnk. Ki vállalja ezt fel? Döntsön mindenki a lelkiismerete szerint.
Dr. Katona Miklósné: A körjegyző asszony nem minden esetben hívja fel a figyelmünket
fontos dolgokra. Ilyen volt az 5000 m3 gyógyvíz átadása, illetve, nem hívta fel a polgármester
asszony figyelmét, hogy nem vállalhat 5.000.000 forint kifizetést testületi döntés nélkül.
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Zagyva Ferencné: Az 5000 m3 gyógyvíz átadásáról szóló szerződés megkötésekor ügyvédet
foglalkoztatott az önkormányzat. Senki nem fizetett ki 5.000.000 forintot testületi döntés
nélkül.
Koska Pál: Most van egy működő rendszerünk, hogy jó vagy sem azt mindenki máshogyan
látja. Ha kiválunk a körjegyzőségből utána mi jön, arra is van egy működő rendszer?
Novák Istvánné: Furcsának találom, hogy olyan dolgokról beszélgetünk a fürdőfejlesztés
előtt, ami csak hátráltatná az építkezést. Eddig elhangoztak ész érvek azért, hogy miért ne
lépjünk ki. Ancika már mindent ismer, egy új jegyző nem biztos, hogy rendelkezik ennyi
tapasztalattal.
Huszár Zoltánné: Nem úgy jöttem ma erre az ülésre, hogy hozzá fogok szólni, de ne bújjunk a
papírok mögé, megkérdezem, megvan a jelöltetek a jegyzői posztra? Láthatatlan helyzetbe
megyünk bele, de döntsön mindenki a lelkiismerete szerint.
Orosz Sándor: Az itteni hozzászólások alapján úgy gondolom, hogy nem egy faluban lakunk.
Az utcán azt mondták lépjünk ki. Miért nem lehet ebben a témában népszavazást tartani?
Zagyva Ferencné: A körjegyzőség, a megalakulása óta, van akinek tetszik, van akinek nem
tetszik. Sirokban működik a Mátra Metál Kft és a lőszergyár, amiből, éves szinten több
milliós nagyságrendű iparűzési adót kap az önkormányzat. Ezért fejlődik jobban Sirok, mint
Bükkszék, és nem azért, mert elveszi Bükkszéktől a pénzt. Mi sem azért maradtunk benne,
mert annyira szeretjük egymást, hanem azért, mert így tudunk gazdaságosan működni. Holló
Eszter kapott egy nagyobb lehetőséget így elment Bükkszékről, de azért mert most nincs két
jegyzőnk – ami régebben szintén probléma volt – ne szaladjunk bele a vak világba.
Koska Pál: Sándor, aki neked mondja, hogy lépjünk ki a körjegyzőségből, az miért nem jön
ide és mondja el itt is a problémáját.
Dr. Katona Miklósné: Nem a körjegyzőségből való kilépés volt a meghívóban a napirendi
pont.
Koska Pál: Ez, amit Ön mond, lufi, hülyeségekről beszélgetünk. Szeretnénk egy
strandfejlesztést megcsinálni, lehet ezt kritizálni.
Zagyva Lászlóné: Ész érveket továbbra sem hallunk, miért lesz nekünk jó a kilépés?
Kovács Dániel: Spórolhattunk volna régebben is, miért volt évekig 2 jegyző?
Zagyva Ferencné: Holló Eszter és Tarjányi Lászlóné fizetését állami támogatásból fedeztük.
Bár ez a támogatás nem fedezte a jegyzők bérét teljes egészében, a különbséget arányosítás
alapján fizettük. Spóroltunk is az elmúlt években, mindig csak a legszükségesebb dolgokra
költöttünk. A tavalyi évig folyószámlahitelünk sem volt, de a strandfejlesztés - amibe egy
fillér nélkül fogtunk bele, mert nem volt 84.000.000 forint gázpénzünk – miatt felmerültek
olyan költségek, amelyeket előre nem lehetett látni.
Zagyva Lászlóné: Nem az a probléma, hogy a kilépés gondolata felmerült, hanem, hogy miért
kell egy évre kilépnünk?
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Zagyva Ferencné: Ha lenne konkrét elképzelésetek, hogy hogyan képzelitek el az
önkormányzat működését a körjegyzőségből való kilépés után, akkor beszélhetnénk róla, de
így a strandfejlesztés előtt azt javaslom, ne kockáztassunk. Sanyi te pár éve költöztél a
településre, a múltat csak hallomásból ismered, ha kilépünk lehet, hogy megint sokan téged
fognak okolni, mint ahogy a szemétégetésnél is kaptál hideget-meleget.
Tarjányi Lászlóné: Az elmondottak alapján én már választ kaptam a kérdésemre, a képviselők
az én munkámmal elégedetlenek. Ha viszont velem van problémátok, a megoldásnak egyetlen
módja az, hogy kiléptek a körjegyzőségből.
Zagyva Ferencné: Ez nem egészen így van. Az Edit által említett 5.000.000 forint előzménye
az volt, hogy decemberben ki akartuk írni a közbeszerzést. Akkor még azt gondoltuk, hogy a
közbeszerzési pályázaton nyert kivitelező veszi fel a hitelt, mi a megnyert 499.033.000 forint
vissza nem térítendő támogatással járultunk volna hozzá a strandfürdő fejlesztéséhez. A
közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezőnek viszont a kezébe kell, hogy adjunk egy
kiviteli tervet – vagy legalább egy tendertervet - ami 32.000.000 forint + ÁFA. Ezt az
összeget az önkormányzat kifizetni nem tudta, ezért megkértem a tervezőcéget, hogy készítse
el a tendertervet, ami a kiviteli terv egy része. A tenderterv szükséges ahhoz, hogy a
közbeszerzési eljárást a kivitelezőre ki tudjuk írni, valamint a NORDA és a NFÜ is kérte
tőlünk minőségbiztosításra. Maga a kiviteli terv, a fürdőfejlesztési pályázatunk része, de a
32.000.000 forint + ÁFA-hoz, csak a hitel első részletének lehívása után jutunk hozzá. A
céggel abban maradtam, hogy elkészíti részünkre a kiviteli terv részeként a tendertervet, ami
5.000.000 forint + ÁFA, és azt, mivel most fizetni nem tudunk, részükre egy későbbi
időpontban kifizetjük. A cég kérte, hogy az általam megbeszéltekről legyen egy biztosíték a
kezében, most nem kell kifizetni, csak 2012 januárjáig kell kifizetni részére az 5.000.000
forint + ÁFA összeget, ha addig nem indul be az építkezés. A tenderterv elkészítése nélkül
nem tudtunk volna tovább lépni. A tendertervről mindenki tudott, csak testületi határozatot
nem hoztunk. A kifizetés nem történt meg, sőt kifizetni csak 2012 januárjában kell. Nem
értem miért rossz ez nekünk?
Dr. Katona Miklósné: A jegyző asszony ehhez nem kíván semmit hozzáfűzni?
Tarjányi Lászlóné: Szerinted mit kellene hozzáfűznöm? A 2011. április 15-i rendkívüli
testületi ülésre a polgármester asszony ismertette veletek a dolgokat, elismerte, hogy hibázott,
mit fűzzek hozzá?
Dr. Katona Miklósné: Szeretnénk látni ezt a szerződést.
Orosz Sándor: A körjegyzőség tárgyában kérdezzük meg a lakosságot valamilyen formában!
Tarjányi Lászlóné: Népszavazás ez ügyben, mint már elmondtam nem tartható, de egy
udvarias levélben meg lehet kérdezni a lakosokat ők mit szeretnének.
Bozó Péterné: De mindenki adja hozzá a nevét.
Kosztik Imréné: Én úgy gondolom, hogy a testületi tagokat azért is választotta a falu, hogy
felvállalják a felelősséget a döntéseikért.
Szepesi Orsolya: Sanyi, te azt mondtad, hogy egy év hosszú idő, én azt mondom, hogy egy év
nagyon gyorsan eltelik. Tizenvalahány éve vagyunk körjegyzőségben Sirokkal, a megalakulás
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óta van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Miért kell felrúgni tizenvalahány év munkát egy
évért?
Bozó Lászlóné: Sanyitól szeretném megkérdezni, hogy miért csináljátok ezt? Vigyázzatok
kilépni nagyon könnyű, de visszalépni nehéz. Dani te azt mondtad, hogy az előző testület nem
spórolt. De mi igenis spóroltunk, mert nem volt miből költenünk. Amikor a falu megkapta a
gázpénzt, akkor nem kellett spórolni. Nincs pénz a táborra, a strandra. A lányok a hivatalban
becsületesen dolgoznak, sokszor a szabadidejükben. Nem panaszkodnak, szívesen csinálják.
Miért bántjátok őket?
Dr. Katona Miklósné: Nem bántás volt Éva, csak azt kérjük, hogy legyenek a munkaköri
leírások rendben.
Zagyva Ferencné: Pedig sokszor úgy tűnik, mintha ez lenne a célotok. A vízügyi szakember is
példa erre. Megbeszélünk valamit, rábólintotok, majd a következő testületi ülésen
megvétózzátok, azt, amiben nemrég még egyet értettünk.
Dr. Katona Miklósné: A három ajánlat közül egy jött előbb, majd kettő később és beszéltem
mind a két árajánlatot adó céggel.
Zagyva Ferencné: Faxon előbb megérkeztek az árajánlatok.
Dr. Katona Miklósné: Akkor mutasd meg legyél szíves a faxokat.
Huszár Zoltánné: Vakon beleugrunk egy folyóba, és úszunk az árral? Én szeretném, ha a
testületi tagok megindokolnák, miért lépjünk ki, vagy miért maradjunk körjegyzőségben.
Huszár Miklósné: Van már jelöltetek. Mi a biztosíték arra, hogy jó lesz, hogy zavartalanul
működik tovább minden?
Novák Istvánné: Holló Eszter aranyos kislány volt. Miért és ki vette fel a hivatalba?
Tarjányi Lászlóné: Edit a te polgármesterséged alatt, ha falugyűlés volt mindig kiszámíttattad,
hogy mibe kerül a körjegyzőség és az önálló hivatal működése. Melyik volt az olcsóbb?
A körjegyzőség egy jegyzővel és egy aljegyzővel alakult. Bükkszéken Eszter előtt is volt egy
aljegyző, aki elment, és évekig nem volt helyette senki.
Dr. Katona Miklósné: A bükkszéki képviselőtestület kérésére lett aljegyző. Sirok feltételként
szabta, hogy alkalmazzon Bükkszék aljegyzőt, mert különben kilép a körjegyzőségből.
Szepesi Orsolya: Edit, Ön mondta, hogy pár év múlva egy újabb bizottság vizsgálhatja a
mostani testület munkáját, nehogy azt vizsgálják, hogy miért léptek ki a körjegyzőségből.
Zagyva Ferencné: Miért rossz az, ha most spórolunk, és a körjegyzőasszonynak van több
munkája?
Dr. Katona Miklósné: Szajla is társulni szeretne. 4 településnek elég lesz egy jegyző?
Koska Pál: Úgy gondolom mindenki mindent elmondott, lehet döntést hozni.
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Zagyva Ferencné: Én úgy gondolom, hogy fél évet várjunk még a kilépéssel.
Orosz Sándor: Szeretném egy udvarias levél formájában megkérdezni a falusiakat.
Zagyva Ferencné: A többi képviselő mit gondol, döntsünk a körjegyzőség kérdésében, vagy
menjenek ki a levelek a lakosságnak?
Kovács Dániel: A körjegyző asszony azt mondta, hogy állásfoglalást kértek arról, hogy
jegyzőt lehet-e alkalmazni 4 órában. Várjuk meg az állásfoglalást, és utána döntsünk.
Koska Pál: Én kérnék a többi testületi tagtól egy beszámolót arra vonatkozóan, hogy ki miért
dönt a körjegyzőség kérdésében úgy, ahogy dönteni fog.
Zagyva Ferencné: Akkor a körjegyzőség tárgyában ma nem születik testületi döntés, hanem
majd csak a következő testületi ülésen.
A képviselők a tájékoztatással egyetértenek.
Bozó Lászlóné: Jelezni szeretném a testületnek, hogy a Vöröskereszttől az Ifjúsági Tábor
ágyneműket, függönyöket, szekrényeket kapott. Ígértek még pár héten belül székeket is.

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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