Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. április 10-én 1600 órakor megtartott rendkívüli ülésén – az 1. számú melléklet szerint.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 8 fő képviselő: Fackelmann István, Kószó Tamás,
Polner Frigyesné, Rózsa József, Tóth István, Dr. Sümegi Sándor, Babarczi Antal és
Pőcze Levente
Távol maradtak: Kiss Sándor, Farkas Mátyás és Dobák Sándor (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Pipicz Anita gazdasági osztályvezető és Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Jegyzőkönyv-vezető: Gábor Valéria titkársági munkatárs
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a polgármester és 8 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja,
hogy a Jegyző Asszony betegszabadságon van és a helyettesítése nem megoldott, ezért rendkívüli nyílt ülést tartanak, melyhez az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint Dr. Karsai Éva hozzájárult.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 2. számú mellékletében található –
meghívóban foglaltak szerint fogadja el az ülés napirendjét:
Az ülés napirendje:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.(X.26)

számú rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző helyettesítése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Kószó Tamás és Dr. Sümegi Sándor képviselőket javasolja megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el a rendkívüli ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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48/2007. (IV. 10.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. április 10-ei rendkívüli ülés elrendelése, napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a munkatervétől eltérően 2007. április 10-én rendkívüli ülést
tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.(X.26)

számú rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző helyettesítése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
II.

A Képviselő-testület a 2007. április 10-ei rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Kószó Tamás és Dr. Sümegi Sándor képviselőket megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző –általa az osztályvezető
3.) Irattár
I. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.(X.26) számú
rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a Közigazgatási Hivatalban egyeztettem arról, hogy hogyan lehetne
fenntartani a működőképességet, valamint a helyettesítést megoldani. Ahhoz, hogy Dr. Karsai
Éva elláthassa ezt a tevékenységet szükség van az SZMSZ módosítására, jelenleg az SZMSZ azt
tartalmazza, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező osztályvezető helyettesítheti a jegyzőt. A
Jegyző Asszony rendelkezett arról, hogy távollétében Pipicz Anita gazdasági osztályvezető helyettesítse, viszont neki nincs meg a megfelelő szakképesítése, a Hivatalban megfelelő szakképesítéssel Dr. Karsai Éva rendelkezik. Az osztályvezetői kinevezés is lehetséges lenne, viszont a
Jegyző Asszony megbetegedése váratlan dolog volt és nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tart.
A vezetői kinevezés jelentős költségvetési terhet jelent, ezért is szüntettük meg korábban az
egyik osztályvezetői állást költségtakarékossági szempontból.
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Dr. Karsai Évával már egyeztettem a helyettesítésről – elvállalta – a meglévő feladatai mellett ez
többletet jelent számára. Amennyiben hosszú ideig, tartósan távol lesz a Jegyző Asszony a Képviselő-testület dönt a megfelelő díjazásról.
Javaslom, hogy az SZMSZ-t módosítsuk a kiosztott anyagban foglaltak szerint.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az SZMSZ módosításra vonatkozó napirendi pontot, kérném a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen kialakított javaslatot.
Pőcze Levente képviselő és az ÜB elnöke: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést és javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa
meg és rendeletét alkossa meg.
(A bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés hozzászólás:
Tóth István képviselő: az elmúlt Testületi ülésen arról volt szó, hogy Dr. Karsai Évát osztályvezetővé kinevezzük. Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg, az előző ülés az előírásoknak megfelel-e?
Petró Ferenc polgármester: akkor határozott idejű osztályvezetővé akartam kinevezni. Kiderült,
hogy a határozott időre való kinevezés törvénysértő, csak határozatlan időre lehet.
Amikor a Közigazgatási Hivatalban egyeztettem, akkor azt mondták, hogy megvizsgálják az ülés
anyagát, megnézik, hogy hozott-e bármelyik napirendi ponttal kapcsolatosan törvénysértő határozatot a Képviselő-testület, ha igen akkor észrevételezik.
Tóth István képviselő: Miért nem kerül bele Dr. Karsai Éva kinevezésébe, hogy határozatlan
időre szól és bármikor visszavonható?
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A vezetői kinevezés a Ktv. rendelkezései szerint bármikor
visszavonható.
Petró Ferenc polgármester: törvény szabályozza, és a jelenlegi helyzetben az a legjobb megoldás ami az előterjesztésben szerepel.
Tóth István képviselő: a másik kérdésem pedig a díjazásra vonatkozik, hiszen ha tartós a betegszabadság akkor bizonyos ideig fizeti az Önkormányzat és utána pedig megtakarítás lesz a jegyzői fizetésből.
Petró Ferenc polgármester: osztályvezetőnek nem a Képviselő-testület nevezi ki hanem a jegyző, a polgármester sem nevezheti ki mivel csak egyetértési joga van.
A Jegyző Asszony e-mail-jében az szerepelt, hogy akár határozott időre is kinevezhető Dr.
Karsai Éva osztályvezetővé. Miután a kollegák utána néztek kiderült, hogy határozott időre nem
lehet kinevezni, mert a Ktv. nem teszi lehetővé. Egyértelmű, hogy díjazásban fogjuk részesíteni
Dr. Karsai Évát a többlet feladatok elvégzésért.
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Babarczi Antal képviselő: jobb megoldás lett volna, ha SZMSZ módosítás nélkül, ki lett volna
nevezve osztályvezetőnek, most hozunk a helyettesítésről egy határozatot, viszont a díjazásról
nem rendelkezünk.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testületnek nem hatásköre az osztályvezetői kinevezés,
hanem a jegyzőé és a polgármesternek, pedig egyetértési joga van.
A törvény hogyan rendelkezik a helyettesítésre járó illetményről?
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: helyettesítési díj lehetséges. A köztisztviselő tartós távolléte esetén van arra lehetőség, hogy az Őt helyettesítő köztisztviselő részére díjazást megállapítsanak. A helyettesítési díj a helyettesítő köztisztviselő illetményének 25-50%-a között lehetséges.
Petró Ferenc polgármester: amennyiben ez a távollét tartósnak nyilvánul, Dr. Karsai Éva részesülni fog a megfelelő díjazásban.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és 8 igen szavazattal
és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja:
6/2007.(IV.10.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)
II. Napirendi pont
Dr. Keresztury Mónika jegyző helyettesítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: felkéri Dr. Karsai Évát, hogy amennyiben kívánja egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: az év egyik legnagyobb külsős meghívotti létszámú Testületi ülése van előkészületben, ezenkívül rendeletmódosítások vannak többek között a szociális
rendeleté, amelyet szakképesítési előírással rendelkezőnek el kell végeznie.
Ha ez az SZMSZ módosítás már korábban megtörtént volna, akkor a munkaköri leírásomban
már szerepelne, hogy a távollétében én helyettesítem a Jegyző Asszonyt. Azért kell határozatot
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hozni a helyettesítésről, mert a munkaköri leírásomat a Jegyző Asszony módosíthatja, aki jelenleg ezt nem tudja megtenni, mivel betegszabadságon van.
Jelentős többlet feladatot jelent számomra a helyettesítés, hiszen a munkakörömbe tartozó feladatok elvégzésének nagyobb része képesítéshez kötött, nincs olyan személy rajtam kívül a hivatalban aki, közbeszerzéssel kapcsolatosan vagy szabálysértési ügyekben eljárhatna.
Annyit szeretnék jelezni a Képviselő-testületnek, és a határozat hozatalkor kérem vegyék figyelembe, hogy a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Karának utolsó éves jogászközgazdász hallgatója vagyok. Jelenleg írom a szakdolgozatomat és emiatt néhány napig szabadságon leszek, és ha a helyettesítés májusban még fenn áll, akkor pedig 6 munkanapot – május
11-118-ig – külföldön fogok tartózkodni, erre az időszakra szintén szabadságot fogok kivenni.
Kérdés hozzászólás:
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
49/2007. (IV. 10.) KT határozat
Tárgy: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyettesítése
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Ktv. 8.§ (1) bekezdése alapján ú g y d ö n t , hogy Dr. Keresztury

Mónika jegyző távolléte idejére 2007. április hó 10. napjával kezdődően a jegyzői feladatok ellátásával Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintézőt b í z z a m e g .
2.) A Képviselő-testület

ú g y d ö n t , hogy Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző Dr.
Keresztury Mónika jegyző helyettesítése idején az alábbiak szerint j o g o s u l t a l á í r n i – kivéve azokat az ügyeket, melyben kiadmányozási joggal rendelkezik - :
„Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett:
Dr. Karsai Éva
igazgatási ügyintéző”

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak tagjai
Irattár

Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el és a Képviselő-testület ülését 1630 órakor berekeszti.

Kmf.

Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
igazgatási ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Sümegi Sándor sk.
képviselő

Kószó Tamás sk.
képviselő

