JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én
08.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma

Tárgya

147/2012.(X.11.)

Országh Kristóf Általános Iskola létszámcsökkentés
megerősítése

148/2012.(X.11.)

Járási hivatalok működésével kapcsolatos megállapodás
jóváhagyása
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Távolmaradását jelezte: Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Egy képviselő jelezte távolmaradását, de a
testület így is határozatképes. Átadom a szót a jegyző asszonynak.
Tarjányi Lászlóné: 2011 augusztusában döntés született arra vonatkozólag, hogy az Országh
Kristóf Általános Iskola főfoglalkozású dolgozói létszáma egy fővel csökkentésre kerül, ezt a
döntést május végén megerősítették az önkormányzatok. A létszámcsökkentéssel járó
költségek fedezetét állami támogatásból biztosítjuk, a Belügyminisztériumba benyújtásra
kerülő pályázattal. A pályázatnál hiánypótlásban elrendelték, nyilatkozatot szükséges arról
benyújtani, hogy 5 éven belül az önkormányzatok nem állítja vissza az álláshelyet. Felolvasta
a határozati javaslatot.
A javaslat felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
147/2012.(X.11.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 96/2012.(05.30.) határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
„ Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a társulásban működtetett Országh Kristóf Általános
Iskolában megszűntetett 1 fő pedagógus álláshelyet 5 éven belül nem állítja vissza.”
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a Magyar Államkincstár
Heves Megyei Igazgatóságát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tarjányi Lászlóné: Ismert a képviselők előtt, hogy 2013. január 1-től létrejönnek a járási
hivatalok. A Heves Megyei Kormányhivatalban az elmúlt napokban a jegyzőkkel tárgyaltak,
de a polgármesteri értekezletnek is ez volt a tárgya. Sikerült megegyezni az átadásra kerülő
álláshelyekről, létszámokról, eszközökről. Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőség 2 fő
igazgatási előadót ajánlott fel a járásra – a kormányhivatal számításai szerint ez elfogadható
volt. Az önkormányzatoknak megállapodást szükséges kötni a kormányhivatallal. A
megállapodás szövegét kormányrendelet melléklete tartalmazza, melyet változatlan formában
szükséges megkötni. A megállapodás aláírásához testületi döntés szükséges. Ha a képviselő
testület nem fogadja el a megállapodást, akkor a kormányhivatal vezetője dönt arról. Az
önkormányzattól egy nyilatkozatot is kér a kormányhivatal, arról, hogy az ügysegéd részére a
technikai feltételeket biztosítja. Azt jelenleg még nem lehet tudni, hogy mennyi időt
tartózkodik az ügysegéd az egyes településeken, és hogy csak tájékoztatást nyújt, vagy
kiadmányozási jogot is kap.
Dr. Katona Miklósné: A felajánlott dolgozók, hogyan kerülnek átadásra?
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Tarjányi Lászlóné: Áthelyezésre kerülnek, kormánytisztviselők lesznek.
Zagyva Ferencné: Van még kérdés? Akkor szavazásra teszem fel, aki elfogadja a Heves
Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást és mellékletei, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
148/2012.(X.11.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a járási hivatalok kialakításához – a
járásokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan, ingó vagyon Magyar Állam általi ingyenes használata, foglalkoztatott
köztisztviselők átadása tárgyában – a Heves Megyei Kormányhivatal és a körjegyzőségben
résztvevő Sirok Község Önkormányzata, Bükkszék Község Önkormányzata és Terpes Község
Önkormányzata között megkötendő, csatolt megállapodás tervezetet jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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