Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3502/2017/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár és Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek – a mindkét
képviselő-testület által ugyanezen napon 16.00 órakor megkezdett nyilvános üléseivel
folytatólagos – együttes ülésén 2017. augusztus 29. napján 16.10 órakor, Ászár
Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
Ligeti Gábor képviselő
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő
Martonné Szekfű Judit képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
György István polgármester
Bódis Pálné alpolgármest
Méhes Lászlóné képviselő
Kovács Zsolt képviselő
Sebestyénné Szabó Tímea Zsuzsanna képviselő
Meghívottként: dr Istvándi Csilla jegyző
Lanczendorfer Melinda igazgatási ügyintéző
Pekár Zsolt polgármester, mint levezető elnök megnyitja a képviselő-testület rendes ülését
azzal, hogy annak napirendjét kizárólag a meghívóban szereplő, és Ászár Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2017. (VIII.29.) KT-határozatában elfogadott
együttes ülésre vonatkozó részében (3. napirendi pont), illetve Kerékteleki Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (VIII.29.) KT-határozatában szintén az
együttes ülésre vonatkozó részében (3. napirendi pont) elfogadott „Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása, aljegyzői tisztség létrehozása” napirendi pont képezi.
Pekár Zsolt polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület továbbra is határozatképes,
mivel a más elfoglaltságát jelző Rakó László képviselő kivételével valamennyi képviselő,
tehát 6 fő jelen van.
György István polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület szintén változatlanul
határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van.
Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, aljegyzői tisztség létrehozása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Pekár Zsolt polgármester összefoglalólag ismerteti az írásbeli előterjesztést, és a maga
részéről elfogadásra javasolja.
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György István polgármester jelzi, hogy további egy fél nap jegyzői fogadónapra van igény
Keréktelekin.
Lanczendorfer Melinda igazgatási ügyintéző ennek nem látja akadályát.
György István polgármester jelzi továbbá, hogy még egy ügyintézői létszámra van igény a
kerékteleki kirendeltségen, a jelentős ügyfélforgalom miatt, amit most a hivatalsegéd bonyolít
le, aki így számos hivatali feladatot végez. Nem többletlétszámként és többletfinanszírozással,
hanem a meglévő létszám átcsoportosításával javasolja ezt.
Dr Istvándi Csilla jegyző véleménye az, hogy ezt szakmailag és pénzügyileg át kell gondolni.
Mivel azonban ezt a felvetést most hallja először, így tökéletesen előkészítetlen – első hallásra
egyébként nem is feltétlenül tartja szakmailag indokoltnak, a hivatalvezetésben most
szükségszerű változások miatt pedig semmiképpen sem tartja időszerűnek – a mai ülésen erről
nem csak dönteni, de nyilatkozni sem lehet.
Pekár Zsolt polgármester véleménye is az, hogy ez a kérdés a jövő évben lehet aktuális, a
költségvetés tervezésekor. Azt javasolja, egyelőre arról a problémáról szülessen döntés, amit
most meg kell oldani, e tekintetben pedig folytassanak további egyeztetést.
Ezt követően György István polgármester Kerékteleki részéről szavazásra teszi fel az írásos
rendelet-tervezetet.
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta.
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a Kerékteleki Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
9/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kerékteleki Község
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.2.) önkormányzati
rendelete 28 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az önkormányzat szervei:
a) 1 fő főállású polgármester
b) 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester, akit a képviselők közül választanak,
c) a Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság,
d) 1 fő jegyző,
e) 1 fő aljegyző,
f) az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal.”
2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 4. napján lép hatályba.
dr Istvándi Csilla
jegyző

György István
polgármester
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Pekár Zsolt polgármester Ászár részéről is szavazásra teszi fel az írásos rendelet-tervezetet.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta.
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
az Ászár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Ászár Község Önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete 28 § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az önkormányzat szervei:
a) 1 fő főállású polgármester
b) 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester, akit a képviselők közül választanak,
c) a Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság,
d) a Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság
e) 1 fő jegyző,
f) 1 fő aljegyző
g) az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal.”
2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 4. napján lép hatályba.
dr Istvándi Csilla
jegyző

Pekár Zsolt
polgármester

Ezt követően György István polgármester Kerékteleki részéről szavazásra teszi fel az írásos
határozati javaslatot is.
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
27/2017 (VIII.29) KT-határozat
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazható munkakörök
felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, Ászár
községben 1 fő általános igazgatási előadó, 1 fő szociális előadó, 2 fő
gazdálkodási-pénzügyi ügyintéző,1 fő ügykezelő Kerékteleki községben 1 fő
adóügyi ügyintéző (összesen 8 fő) , azzal, hogy amennyiben a jegyzői vagy
aljegyzői álláshely valamelyike tartósan vagy ideiglenesen betöltetlen vagy
egyéb okból üres álláshelynek minősül, úgy – a hivatal számára engedélyezett
létszámkeret teljes betöltése érdekében – helyettesítés céljából, határozott
időre, Ászár községben további 1 fő igazgatási ügyintéző alkalmazható.
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b) felkéri Ászár Község Polgármesterét, hogy az Ászári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa akként, hogy a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletei
értelmében a meglévő általános igazgatási álláshelyek terhére az ) pontban
foglaltak figyelembe vételével aljegyzői álláshelyet létesít a hivatalban.
c) felkéri Ászár Község Polgármesterét az aljegyzői álláshely betöltése érdekében
pályázati eljárás lefolytatására és az aljegyző kinevezésére.
Határidő: 2017.09.30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester Ászár részéről is szavazásra teszi fel az írásos
határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:

61/2017. (VIII.29.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazható munkakörök
felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, Ászár
községben 1 fő általános igazgatási előadó, 1 fő szociális előadó, 2 fő
gazdálkodási-pénzügyi ügyintéző,1 fő ügykezelő Kerékteleki községben 1 fő
adóügyi ügyintéző (összesen 8 fő) , azzal, hogy amennyiben a jegyzői vagy
aljegyzői álláshely valamelyike tartósan vagy ideiglenesen betöltetlen vagy
egyéb okból üres álláshelynek minősül, úgy – a hivatal számára engedélyezett
létszámkeret teljes betöltése érdekében – helyettesítés céljából, határozott
időre, Ászár községben további 1 fő igazgatási ügyintéző alkalmazható.
b) felkéri Ászár Község Polgármesterét, hogy az Ászári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa akként, hogy a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletei
értelmében a meglévő általános igazgatási álláshelyek terhére az ) pontban
foglaltak figyelembe vételével aljegyzői álláshelyet létesít a hivatalban.
c) felkéri Ászár Község Polgármesterét az aljegyzői álláshely betöltése érdekében
pályázati eljárás lefolytatására és az aljegyző kinevezésére.
Határidő: 2017.09.30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester, mint levezető
elnök az együttes ülést 16.25 perckor bezárta.

Pekár Zsolt
polgármester

György István
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
4

