JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 29-én,
17,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyilvános
ülésen.

Határozat száma
205/2013.(11.29.)

Tárgya
Sirok Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak
jutalmazása.

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pont:
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása.
előadó: polgármester
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen
van, a testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal
elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.

nélkül

Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács Dánielt.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Kovács Dániel
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal
elfogadta Kovács Dánielt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

nélkül

Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal
elfogadta Koska Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.

nélkül

Napirendi pont: Sirok Közös Önkormányzati Hivatal dolgozók jutalmazása.
Zagyva Ferencné: A siroki polgármestertől tegnap délután kaptam egy e-mailt, melyet most
felolvasok. Kérdés vagy hozzászólás van-e? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi
határozati javaslatot:

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal 2 fő bükkszéki lakos köztisztviselője részére történő jutalmazáshoz.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általános tartalék terhére 206.300 forint összegben a
jutalom és járuléka összegét átutalja a közös önkormányzati hivatal részére.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
205/2013.(11.29.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal 2 fő bükkszéki lakos köztisztviselője részére történő jutalmazáshoz.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általános tartalék terhére 206.300 forint összegben a
jutalom és járuléka összegét átutalja a közös önkormányzati hivatal részére.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Koska Pál
jkv. hitelesítő

Tarjányi Lászlóné
jegyző

Kovács Dániel
jkv. hitelesítő

