Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata és Nagylak Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2013. február 13. napján megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Csanádpalota Város Önkormányzata részéről: Kovács Sándor
polgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László, Perneki
László, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné
pü. csop. vez., Kincses Ferenc Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vetróné
Negreu Mariana a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Meghívottak közül jelen van: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző,
Forgács Sándorné pénzügyi csoportvezető, Kincses Ferenc a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
Nagylak Község Önkormányzata részéről: Gyarmati András polgármester, Kojnok
István, Kolozsvári Rozália, Varga István képviselő.
Igazoltan távol:Mojzes Tiborné képviselő
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Kovacsik Patrik RKÖ elnök, Gyulai Ferenc
díszpolgár, Pápay Endréné díszpolgár, Kisné Borsos Anita, Víghné Ménesi Zsuzsanna
pü. főelőadó.
Meghívottak közül jelen van: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Pápay Endréné díszpolgár,
Kisné Borsos Anita külsős bizottsági tag, Víghné Ménesi Zsuzsanna pü. főelőadó.

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm, a mai együttes képviselőtestületi ülés valamennyi résztvevőjét.
Külön tisztelettel köszöntöm: Gyarmati Andrást Nagylak község polgármesterét, és a
képviselő testület tagjait. Kincses Ferencet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
Megállapítom, hogy a 7 fős Csanádpalotai képviselő-testületből jelen van 7 fő, az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Felkérem Gyarmati András polgármestert a határozatképesség megállapítására.
Gyarmati András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat.
Köszöntöm a házigazda polgármestert és a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt,
munkatársaimat, a bizottságok külsős tagjait. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselőtestületből jelen van 4 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 1 fő igazoltan távol.
Kovács Sándor polgármester: Javasolom, hogy az együttes ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Vetró Józsefné és Bodzás István képviselőket válasszuk meg.
Kérem a csanádpalotai képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
22/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 2013. február 13án megtartott együttes nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Vetró Józsefné és
Bodzás István képviselőt megválasztotta.
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert a
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására.
Gyarmati András polgármester: Javasolom, hogy az együttes ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kolozsvári Rozália és Varga István képviselőket válasszuk meg.
Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
8/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 2013. február 13-án
megtartott együttes nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Kolozsvári Rozália és
Varga István képviselőt megválasztotta.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az együttes ülés napirendje:
1.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Aki a csanádpalotai képviselő-testület tagjai közül a napirenddel egyetért, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
23/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
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Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. február 13i együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert, hogy a
napirend megállapítására vonatkozóan a Nagylaki Képviselő-testület hozza meg
döntését.
Gyarmati András polgármester: Aki a nagylaki képviselő-testület tagjai közül a
napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
9/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. február 13-i
együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Kovács Sándor polgármester: Tisztelt együttes testületi ülés!
A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó, valamint az ahhoz kapcsolódó
határozati javaslatokat az előterjesztéssel együtt mindenki megkapta. Tekintettel arra,
hogy az előterjesztett határozati javaslatok szorosan összefüggnek egymással, azokat
együtt tárgyaljuk, majd a vita lezárását követően minden határozati javaslatról különkülön szavazunk.
A napirend tárgyalása a két testületben együtt zajlik, tehát bármelyik képviselő-testületi
tag a vitában bármikor szót kérhet.
Mikulán László képviselő: Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésünk valamennyi
résztvevőjét. A jegyzőnek most már nem a képviselő-testület a munkáltatója, hanem a
polgármester. A 7.2. pontnál a Közös Önkormányzati Hivatalt és annak Nagylaki
Kirendeltségét a jegyző vezeti. Kinevezése Csanádpalota város polgármesterének
hatáskörébe tartozik. Megfontolásra ajánlom, hogy nem lenne célszerű odaírni, hogy
Nagylak község polgármesterének egyetértési jogával?
Mindannyian tudjuk, hogy mikor megyünk el nyugdíjba. Ebből a ciklusból még szűk 2
év van hátra, majd utána a két település majd együtt fogja folytatni a munkáját és azt
szeretném kérdezni, hogy a jegyző asszony, mikor gondolta a nyugdíjba vonulását,
azért, hogy az akkori képviselő-testületnek hozzák be 3 másodpercben, hogy
bemutatom nektek, hogy holnap munkába áll xy.
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Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A Mötv. úgy szabályozza, hogy amennyiben a közös
önkormányzati hivatal székhelye város, akkor ellenkező megállapodás hiányában a
város polgármestere nevezi ki a jegyzőt. Egyéb esetekben a lakosságarányosan
szavaznak a polgármesterek a jegyző személyéről. Így az egyetértési jog nem merülhet
fel.
A közös hivatal létrehozása új helyzetet teremt az önkormányzatok köztisztviselői
életében, megszűnik a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv. Ebből adódóan az
azt vezető jegyző jogviszonya is megszűnik, abban az esetben, ha az érintett kinevezést
gyakorló polgármester nem dönt a tovább foglalkoztatása mellett. Erre a jogszabály
valamennyi polgármesternek lehetőséget biztosít azzal, hogy a jegyző egyetértésével
tovább foglalkoztathatja a jegyzőt. Amennyiben polgármester úr úgy dönt, hogy tovább
foglalkoztat, én az önkormányzati ciklus végéig el kívánom látni a jegyzői feladatokat.
Mikulán László képviselő: A következő ciklust is viszed, ha a jogszabályok,
változások lehetővé teszik a jövőben, vagy pedig ciklus közben lesz változás?
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Ha az egészségi állapotom engedi a ciklus végéig el
kívánom látni a feladatokat.
Gyarmati András polgármester: Az életemnek a közigazgatásban eltöltött közel
ötezer napja közül ez az egyik legszomorúbb nap, amit megéltem. Úgy érzem magam,
mint akit a vágóhídra visznek. Szeretném tisztázni, hogy ez nem Csanádpalotának szól.
Az elődöm többszöri nekifutásra a környező településekkel sem tudta tető alá hozni a
körjegyzőség kérdését. Nekünk ez sikerült Csanádpalotával. Az elmúlt 5 és fél évben
egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy a polgármesterek, a testületi tagok, a
polgármesterek és a jegyző között, hogy bármilyen konfliktus lett volna a két település
között. Miután Nagylakon a jegyző asszony szakmaiságát soha meg nem kérdőjeleztük,
ezért teljesen természetes volt, amikor döntéshelyzetbe került a nagylaki testület, hogy
Csanádpalotát fogja választani. Számos ok vezérelt bennünket, amikor döntöttünk,
többek között pl. a szennyvízkezelés. Azért mondtam, hogy a hozzászólásom egyáltalán
nem Csanádpalotának szól, hanem annak a 2/3-os parlamentnek, aki ezt a törvényt
meghozta. Annak a módszernek szól, amelyet évek óta megfigyelhetünk. Voltak
kormányokon és ciklusokon átnyúló intézkedések, melyek abba az irányba mutattak,
hogy a kis településeket el kell lehetetleníteni. Nagyon sajnálom, hogy
képviselőtársaimmal együtt nekem ehhez asszisztálnom kell. Az eddigi
együttműködéseteket megköszönöm, s további harmonikus együttműködést kívánok.
Bodzás István képviselő: Nagyon átérzem a helyzetet. Azt szeretném mondani, mint
bizottsági elnök és képviselő is, hogy amit jól csináltunk közösen azt tartsuk szem előtt.
A kényszerházasság is lehet néha jó, és én abban reménykedem, hogy kulturális
rendezvények, ünnepségek kapcsán, amit tudunk, segítünk egymásnak.
Kovács Sándor polgármester: Valóban így van, hogy törvények és rendeletek
szabályozzák a polgármesteri hivatalok sorsát, akár nagy, akár kis településről van szó.
Szeretném, ha a nagylaki emberek olyan elégedettek maradnának a közszolgáltatással,
mint ahogy eddig. Ennek érdekében megteszünk mindent. Sajnálom a kövegyi
helyzetet, nem rajtunk és nem is a kövegyieken múlott, sajnos a politika ilyen mélyen
belenyúl emberi és települési sorsokba. A további együttműködés reményében további
kitartást és erőt kívánok. Ha feláll a közös hivatal, akkor le kell ülni újból és
megbeszélni a dolgokat.
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A határozati javaslatokról szóló döntéshozatal következik.
Kérem a csanádpalotai képviselő-testület tagjait, aki az 1. sz. határozati javaslatot
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
24/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1)
bekezdésében, valamint a 85.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagylak
község önkormányzatának Képviselő-testületével 2013. március 1. napjától
Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal megnevezéssel, melynek székhely települése
Csanádpalota város.
Nagylak községben 1 fő köztisztviselővel állandó kirendeltség működik.
A képviselő-testület a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást - a
határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota város polgármestere
2.) Nagylak község polgármestere
3.) Csanádpalota-város jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert, a szavazás
lebonyolítására.
Gyarmati András polgármester: Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, aki az 1.
sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
10/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
Határozat
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Nagylak község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében,
valamint a 85.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Csanádpalota város
önkormányzatának Képviselő-testületével 2013. március 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal megnevezéssel, melynek székhely települése Csanádpalota város.
Nagylak községben 1 fő köztisztviselővel állandó kirendeltség működik.
A képviselő-testület a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást - a
határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota város polgármestere
2.) Nagylak község polgármestere
3.) Csanádpalota-város jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kovács Sándor polgármester: Kérem a csanádpalotai képviselő-testület tagjait, aki
egyetért a jelenlegi alapító okirat hatályon kívül helyezésével, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
25/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának megszüntetése
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11.§ (1) bekezdésére,
valamint az Áht. 11.§ rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 14.§ (2)-(3)
bekezdéseire - 2013. február 28. napjával jogutódlással megszünteti
Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát.
A képviselő-testület a megszüntető okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 72/2012. (V. 30.) Kt.h számú
határozattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2013. február 28.
napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. február 28.
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota város Polgármestere
2.) Nagylak község polgármestere
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3.) Csanádpalota város Jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert a szavazás
lebonyolítására.
Gyarmati András polgármester: Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, aki
egyetért a jelenlegi alapító okirat hatályon kívül helyezésével, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
11/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának megszüntetése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11.§ (1) bekezdésére,
valamint az Áht. 11.§ rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 14.§ (2)-(3)
bekezdéseire - 2013. február 28. napjával jogutódlással megszünteti
Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát.
A képviselő-testület a megszüntető okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 72/2012. (V. 30.) Kt.h számú
határozattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2013. február 28.
napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. február 28.
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota város Polgármestere
2.) Nagylak község polgármestere
3.) Csanádpalota város Jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kovács Sándor polgármester: Kérem a csanádpalotai képviselő-testület tagjait, aki a
3. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
26/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel - 2013. március 1. napjától működő Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el, s azt terjessze a
Képviselő-testületek soron következő ülése elé.
Határidő: 2013. március havi testületi ülések
Erről értesítést kap:
1.) Csanádpalota város Polgármestere
2.) Nagylak község Polgármestere
3.) Csanádpalota Város jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert a szavazás
lebonyolítására.
Gyarmati András polgármester: Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, aki a 3.
sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
12/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel - 2013. március 1. napjától működő Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el, s azt terjessze a
Képviselő-testületek soron következő ülése elé.
Határidő: 2013. március havi testületi ülések
Erről értesítést kap:
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1.) Csanádpalota város Polgármestere
2.) Nagylak község Polgármestere
3.) Csanádpalota Város jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Kovács Sándor polgármester: A 4. sz. határozati javaslat a nagylaki kirendeltségen
megszűnő álláshelyről szól.
Kérem a csanádpalotai képviselő-testület
megszüntetésével, kézfelnyújtással szavazzon.

tagjait,

aki

egyetért

az

álláshely

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
27/2013. (II. 13.) Kt.h.
Tárgy: Álláshely megszüntetése a Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltségén.
Határozat
1. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatás
racionalizálása során megszüntetésre kerülő Csanádpalota Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Nagylaki Kirendeltségén 2013. március hó 1. napjával 1
fő köztisztviselői álláshelyet megszüntet.
2. Képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek száma az
alábbiak szerint alakul:
a.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nagylaki
Kirendeltségén 2013. január 1. napján engedélyezett köztisztviselői létszám
2 fő
b.) Az a.) pontban szereplő, 2013. február 28. napján megszűnt költségvetési
szerv jogutódjaként alapított Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Nagylaki Kirendeltségén 2013. március 1. napján engedélyezett
köztisztviselői létszám 1 fő.
3. Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos
munkáltatótói intézkedést haladéktalanul tegye meg.
4.) Képviselő-testület a létszámleépítés következtében felmerülő többletkiadások
miatt pályázat benyújtását rendeli el a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3 melléklet 6. pontjában
meghatározott
„Helyi
szervezési
intézkedésekhez
kapcsolódó
többletkiadások támogatása” előirányzatra.
Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2.) pontban részletezettek szerint a
létszámcsökkentés álláshely megszüntetését eredményezi. Kötelezettséget
vállal arra, hogy a megszüntetett álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: a munkáltatói intézkedés megtételére azonnal
9

a pályázat benyújtására 2013. április 10.
Felelős: jegyző
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Gyarmati András polgármester Nagylak
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Csanádpalota
5.) Személyzeti nyilvántartás
Kovács Sándor polgármester: Felkérem Gyarmati András polgármestert, a szavazás
lebonyolítására.
Gyarmati András polgármester: Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, aki
egyetért az álláshely megszüntetésével, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
13/2013. (II. 13.) Képv.T.H.
Tárgy: Álláshely megszüntetése a Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltségén.
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatás
racionalizálása során megszüntetésre kerülő Csanádpalota Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Nagylaki Kirendeltségén 2013. március hó 1. napjával 1
fő köztisztviselői álláshelyet megszüntet.
2. Képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek száma az
alábbiak szerint alakul:
c.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nagylaki
Kirendeltségén 2013. január 1. napján engedélyezett köztisztviselői létszám
2 fő
d.) Az a.) pontban szereplő, 2013. február 28. napján megszűnt költségvetési
szerv jogutódjaként alapított Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Nagylaki Kirendeltségén 2013. március 1. napján engedélyezett
köztisztviselői létszám 1 fő.
3. Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos
munkáltatótói intézkedést haladéktalanul tegye meg.
4.) Képviselő-testület a létszámleépítés következtében felmerülő többletkiadások
miatt pályázat benyújtását rendeli el a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3 melléklet 6. pontjában
meghatározott
„Helyi
szervezési
intézkedésekhez
kapcsolódó
többletkiadások támogatása” előirányzatra.
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Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2.) pontban részletezettek szerint a
létszámcsökkentés álláshely megszüntetését eredményezi. Kötelezettséget
vállal arra, hogy a megszüntetett álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: a munkáltatói intézkedés megtételére azonnal
a pályázat benyújtására 2013. április 10.
Felelős: jegyző
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Gyarmati András polgármester Nagylak
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Csanádpalota
5.) Személyzeti nyilvántartás
Kovács Sándor polgármester: Tisztelt Képviselő-testületek, a mai napra tervezett
együttes ülés napirendjét megtárgyaltuk, a testületi ülést bezárom. Megköszönöm
mindenki részvételét.
K.m.f.t.
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Vetró Józsefné
jkv. hit.

Bodzás István
jkv. hit.

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Gyarmati András
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hit.

Varga István
jkv. hit.
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