JEGYZŐKÖNYV
Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011.
október 26-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Szász János
Czombos Ferenc
Homoki-Szabó József
Nagy János
Rádi Györgyi Magdolna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Toldi Zsolt
Sinkó József

megbízott jegyző
Pénzügyi bizottság tagja

Pálmonostora Községi Önkormányzat
Rádiné Gémes Ildikó
Csenki János
Lantos Lászlóné
Nagy Pál
Magonyné Makány Anna Rozália
Dobosné dr.Patyi Mária

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Gátér Községi Önkormányzat
Jánosiné Gyermán Erzsébet
Fekete Antal
Bakai István
Kis Illés
Gémes Mihályné
Toldi Zsolt

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívott vendégek
Dr.Garai István Levente
Dr.Sztachó Pekáry István
P.Puskás Antal

országgyűlési képviselő
Nemzeti Fórum Megyei Elnöke
Pálos Atya
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Szász János Petőfiszállás polgármestere
Az együttes ülés megkezdése előtt felkérem Antal Atyát, adjon áldást az itt jelenlévőkre.
P.Puskás Antal Pálos Atya
Rövid imádság keretében kéri a képviselő-testületeket, hogy
békében, szeretetben,
összefogással a községek lakosainak javára munkálkodjanak. Áldást kér a képviselőtestületre.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Tisztelettel köszöntöm az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm
Dr. Garai István országgyűlési képviselőt, Dr. Sztachó Pekáry István Urat a Nemzeti Fórum
Megyei Elnökét, a Polgármester Asszonyokat, Alpolgármestereket, Jegyzőket, a Képviselőtestületek tagjait, Antal Atyát, a petőfiszállási kollégákat, lakosokat. A Képviselő-testület ülését 15
órakor megnyitom. Nem kis felelősséggel vagyunk itt. A célunk a falunk, községünk
megmaradása, és ezért megteszünk mindent.
Megállapítom, hogy Petőfiszállás Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő
képviselőből jelen van 4 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 5 fő. Igazoltan van távol 2 fő.
Átadom a szót Pálmonostora polgármesterének.
Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy Pálmonostora Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő
képviselőből jelen van 4 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 5 fő. Igazoltan van távol 2 fő.
Átadom a szót Gátér polgármesterének.
Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő
képviselőből jelen van 4 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 5 fő. Igazoltan van távol 2 fő.
Visszaadom a szót Petőfiszállás polgármesterének.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Javaslatot teszek arra, hogy az ülés vezetése és a jegyzőkönyv elkészítése Petőfiszállás
Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-ében foglaltak alapján történjen. Javaslatot teszek,
hogy a jegyzőkönyv-vezető Balláné Kis Ilona, a petőfiszállási polgármesteri hivatal dolgozója
legyen, a jegyzőkönyv hitelesítői Rádi Györgyi és Nagy János petőfiszállási képviselők legyenek.
Kérem, hogy az ülés vezetésének és a jegyzőkönyv készítésének módjáról, a jegyzőkönyvvezető és
a jegyzőkönyv-hitelesítők személyének elfogadásáról a képviselőtestületek kézfeltartással
szavazzanak.
Megállapítom, hogy az ülés vezetésének és a jegyzőkönyv készítésének módjára, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslattal mindhárom
képviselőtestület egyetért.
Javaslatot teszek arra, hogy az ülés napirendje a meghívóban szereplő napirend legyen.
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Kérem, hogy a képviselő-testületek tagjai az együttes testületi ülés napirendjéről kézfeltartással
szavazzanak.
Megállapítom, hogy az együttes ülés napirendjére vonatkozó javaslattal mindhárom képviselőtestület egyetért és azt az alábbiak szerint határozzák meg:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képezi.)

1. Körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás tervezet
megtárgyalása.
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
2. A körjegyzőség alapító okiratának megtárgyalása.
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
3. A körjegyzői állásra vonatkozó pályázati kiírás megtárgyalása.
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
4. Az aljegyzői állásra vonatkozó pályázati kiírás megtárgyalása.
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
5. A körjegyzői és az aljegyzői pályázatok elbírálásának rendjére vonatkozó
előterjesztés megtárgyalása.
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
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I.

napirend

Körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó
megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
A megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Ismertetem a körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás tervezetet. A
megállapodás tervezetben rögzítésre kerültek a körjegyzőség megnevezése, annak általános és
törvényességi felügyeleti szervei, működési területe, az okirat tartalmazza a pénzügyi feltételeket, a
finanszírozás módját, a működéshez szükséges vagyon használatára vonatkozó rendelkezéseket, a
körjegyző, aljegyző és a körjegyzőség által ellátott feladatok részletezését, továbbá rendelkezik a
megállapodó önkormányzatok jogairól, kötelességeiről, a megállapodás esetleges módosításáról,
illetve kitér a megszűnés esetére is.
A megállapodás tervezet tartalmát valamennyi képviselőtestület megismerte, az előzetesen
megfogalmazott és valamennyi testület által elfogadott módosító javaslatok abba beépítésre
kerültek.
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a petőfiszállási képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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257/2011.(X.26.) ÖKT. számú határozat
Körjegyzőség alakítása és fenntartása
H a t á r o z a t:
Petőfiszállás Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 40.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva megállapodik Pálmonostora Község Önkormányzatával
és Gátér Község Önkormányzatával, hogy a hosszú távú együttműködésben
rejlő anyagi és szakmai előnyök kihasználása érdekében, az önkormányzatok
jogai és önállósága kölcsönös tiszteletben tartása mellett 2012. január 1-i
hatállyal körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn határozatlan időtartamra.
A körjegyzőség
- elnevezése: Petőfiszállás, Pálmonostora és
Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.

Gátér

Községek

A Képviselő-testület a körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodást e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szász János polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Átadom a szót Pálmonostora polgármesterének.
Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a pálmonostori képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

6

88/2011.(X.26.) Ökh. számú határozat
Körjegyzőség alakítása és fenntartása
H a t á r o z a t:
Pálmonostora Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 40.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva megállapodik Petőfiszállás Község Önkormányzatával és
Gátér Község Önkormányzatával, hogy a hosszú távú együttműködésben
rejlő anyagi és szakmai előnyök kihasználása érdekében, az önkormányzatok
jogai és önállósága kölcsönös tiszteletben tartása mellett 2012. január 1-i
hatállyal körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn határozatlan időtartamra.
A körjegyzőség
- elnevezése: Petőfiszállás, Pálmonostora és
Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.

Gátér

Községek

A Képviselő-testület a körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodást e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Rádiné Gémes Ildikó polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Átadom a szót Gátér polgármesterének.
Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a gátéri képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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110/2011.(X.26.) Önk. számú határozat
Körjegyzőség alakítása és fenntartása
H a t á r o z a t:
Gátér Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 40.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva megállapodik Petőfiszállás Község Önkormányzatával és
Pálmonostora Község Önkormányzatával, hogy a hosszú távú
együttműködésben rejlő anyagi és szakmai előnyök kihasználása érdekében,
az önkormányzatok jogai és önállósága kölcsönös tiszteletben tartása mellett
2012. január 1-i hatállyal körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn
határozatlan időtartamra.
A körjegyzőség
- elnevezése: Petőfiszállás, Pálmonostora és
Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.

Gátér

Községek

A Képviselő-testület a körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodást e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Visszaadom a szót Petőfiszállás polgármesterének.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a társulási megállapodást mindhárom testület egyhangúlag elfogadta.

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy az ülésre 15 óra 20 perckor megérkezett dr.Szűcs Kornél Pálmonostora
alpolgármestere, így Pálmonostora Képviselő-testületének létszáma 5 fő, a polgármesterrel
együtt 6 főre változott.
Az ülésről távozik Dr.Garai István Levente országgyűlési képviselő
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II.

napirend

A körjegyzőség alapító okiratának
megtárgyalása
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
Az alapító okirat tervezet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Ismertetem a körjegyzőség alapító okiratának tervezetét. Az alapító okirat tervezetben rögzítésre
kerültek a körjegyzőség, mint költségvetési szerv neve, székhelye, jogszabályban meghatározott
közfeladata, az alapító és fenntartó szervek, a költségvetési ellenőrző és felügyeleti szervei, a
működési területe, jogállása, gazdálkodási rend szerinti besorolása, alaptevékenységei, a szerv
vezetésére, feladataira vonatkozó rendelkezések, az engedélyezett létszám, a munkarend, a
működésre és gazdálkodásra vonatkozó szabályozások, a feladatellátásához rendelt vagyon.
Az alapító okirat tervezet tartalmát valamennyi képviselőtestület megismerte, az előzetesen
megfogalmazott és minden testület által elfogadott módosító javaslatok abba beépítésre kerültek.
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a petőfiszállási képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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258/2011.(X.26.) ÖKT. számú határozat
A körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a
képviselő-testületek között 2011. október 26-án létrejött, körjegyzőség
alapítására és fenntartására jóváhagyott megállapodásban foglaltakra
tekintettel Pálmonostora és Gátér községekkel közös fenntartású, önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít és tart fenn 2012. január
1-i hatállyal.
A költségvetési szerv
- neve: Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
alapító okiratát e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szász János polgármestert az Alapító
Okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Átadom a szót Pálmonostora polgármesterének.
Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a pálmonostori képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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89/2011.(X.26.) Ökh. számú határozat
A körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Pálmonostora
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (1) és (3)
bekezdéseiben, valamint a képviselő-testületek között 2011. október 26-án
létrejött, körjegyzőség alapítására és fenntartására jóváhagyott
megállapodásban foglaltakra tekintettel Petőfiszállás és Gátér községekkel
közös fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet
alapít és tart fenn 2012. január 1-i hatállyal.
A költségvetési szerv
- neve: Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
alapító okiratát e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Rádiné Gémes Ildikó polgármestert az
Alapító Okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Átadom a szót Gátér polgármesterének.
Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Ismerteti a határozat-tervezetet a gátéri képviselők részére.
Kérem, hogy szavazzanak.

Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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111/2011.(X.26.) Önk. számú határozat
A körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a
képviselő-testületek között 2011. október 26-án létrejött, körjegyzőség
alapítására és fenntartására jóváhagyott megállapodásban foglaltakra
tekintettel Petőfiszállás és Pálmonostora községekkel közös fenntartású,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít és tart fenn
2012. január 1-i hatállyal.
A költségvetési szerv
- neve: Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége
- székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
alapító okiratát e határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármestert
az Alapító Okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Képviselőtestület

Visszaadom a szót Petőfiszállás polgármesterének.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a körjegyzőség alapító okiratát mindhárom testület egyhangúlag elfogadta.
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III. napirend
A körjegyzői állásra vonatkozó
pályázati kiírás megtárgyalása
Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
A körjegyzői pályázat a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
A körjegyzői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A jogszabály kötelezően előírja, hogy a
pályázatnak mit kell tartalmaznia.
A pályázati kiírás tervezetének tartalmát valamennyi képviselőtestület megismerte, az előzetesen
megfogalmazott és elfogadott módosító javaslatok abba beépítésre kerültek.
Ezt tartalmazza a határozat tervezet mellékletét képező pályázati felhívás.
Megkérdezem hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szász János polgármester Pálmonostora és Gátér polgármesterei egyetértésével a
képviselők részére ismerteti a határozat tervezetet.
Kérem, hogy a testületek külön-külön szavazzanak.
Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2011.
(X.26.) ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő – testületének 90/2011.
(X.26.) Ökh. számú együttes határozata
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Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Gátér Község Önkormányzata Képviselő – testületének 112/2011.(X.26.)
Önk. számú együttes határozata

Pályázat kiírása körjegyzői állás betöltésére
H a t á r o z a t:
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok képviselőtestületei a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8.§ és 10.§-aiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 40.§ (1) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírásokra, valamint a képviselő-testületek között körjegyzőség
alapítására és fenntartására létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel:
1. Pályázatot írnak ki a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek
Körjegyzősége körjegyzői állásának betöltésére 2012. január 1-i hatállyal
az e határozat mellékletét képező kiírás tartalmával.
2. Elrendelik a pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv részére történő továbbítását a törvényben előírt közzétételi
kötelezettség teljesítése céljából.
A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenységet a székhely község
polgármestere látja el a társközség polgármestereinek tájékoztatása mellett.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szász János Petőfiszállás polgármestere

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a körjegyzői munkakörre kiírt pályázati felhívást mindhárom testület
egyhangúlag elfogadta.
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IV. napirend
Az aljegyzői állásra vonatkozó
pályázati kiírás megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
Az aljegyzői pályázat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
Az aljegyzői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A jogszabály kötelezően előírja, hogy a
pályázatnak mit kell tartalmaznia.
A pályázati kiírás tervezetének tartalmát valamennyi képviselőtestület megismerte, az előzetesen
megfogalmazott és elfogadott módosító javaslatok abba beépítésre kerültek.
Ezt tartalmazza a határozat- tervezet mellékletét képező pályázati felhívás.
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szász János polgármester Pálmonostora és Gátér polgármesterei egyetértésével a
képviselők részére ismerteti a határozat tervezetet.
Kérem, hogy a testületek szavazzanak.
Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2011.
(X.26.) ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő – testületének 91/2011.
(X.26.) Ökh. számú együttes határozata
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Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Gátér Község Önkormányzata Képviselő – testületének 113/2011.(X.26.)
Önk. számú együttes határozat

Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
H a t á r o z a t:
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok képviselőtestületei a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8.§ és 10.§-aiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírásokra, valamint a képviselő-testületek között körjegyzőség
alapítására és fenntartására létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel:
1. Pályázatot írnak ki a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek
Körjegyzősége aljegyzői állásának betöltésére 2012. január 1-i hatállyal az
e határozat mellékletét képező kiírás tartalmával.
2. Elrendelik a pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv részére történő továbbítását a törvényben előírt közzétételi
kötelezettség teljesítése céljából.
A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenységet a székhely község
polgármestere látja el a társközség polgármestereinek tájékoztatása mellett.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szász János Petőfiszállás polgármestere

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy az aljegyzői munkakörre kiírt pályázati felhívást mindhárom testület
egyhangúlag elfogadta.
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V.

napirend

A körjegyzői és az aljegyzői pályázatok
elbírálásának eljárásrendjére vonatkozó
előterjesztés megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
Az eljárásrend a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Szász János Petőfiszállás polgármestere
A körjegyzői és az aljegyzői pályázatok elbírálásának eljárásrendjére vonatkozó előterjesztés
tartalmát valamennyi képviselőtestület megismerte, az előzetesen megfogalmazott és elfogadott
módosító javaslatok abba beépítésre kerültek.
Ezt tartalmazza a határozat tervezet mellékletét képező eljárásrend.
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szász János polgármester Pálmonostora és Gátér polgármesterei egyetértésével a
képviselők részére ismerteti a határozat tervezetet.
Kérem, hogy a testületek szavazzanak.
Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2011.
(X.26.) ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő – testületének 92/2011.
(X.26.) Ökh. számú együttes határozata
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Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Gátér Község Önkormányzata Képviselő – testületének 114/2011.(X.26.)
Önk. számú együttes határozata

A körjegyzői és az aljegyzői pályázatok elbírálásának
eljárásrendje

H a t á r o z a t:
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok képviselőtestületei a körjegyzői és az aljegyzői pályázatok elbírálásának eljárásrendjét
az e határozat mellékletét képező tartalommal elfogadják.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szász János polgármester

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a körjegyzői és az aljegyzői pályázatok elbírálásának eljárásrendjét
mindhárom testület egyhangúlag elfogadta.
Tisztelt Polgármester Asszonyok, Tisztelt Képviselők, Tisztelt Vendégek, megköszönöm
mindenki munkáját, úgy gondolom, hogy a három községnek egy célja van, az együttműködés
jóban, rosszban. A három községnek az akarata egy irányba kell, hogy terelődjön. Felelősek
vagyunk lakosainkért, iskolánkért és minden ember iránt. Remélem, hogy a kölcsönös
partnerségen alapul a három község kapcsolata és a megszerzett előnyök valamennyi község
előrehaladását eredményezik. Ehhez kívánok jó egészséget mindenkinek.
Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Tisztelt Képviselő-társaim, Tisztelt megjelentek. Szeretném megköszönni a három képviselőtestület előkészítő munkáját. Remélem jó partneri kapcsolatban dolgozunk majd és mind a három
település élvezni fogja az előnyeit ennek az összefogásnak. Ehhez kívánok kitartást, előrevivő
munkát, valamint jó egészséget a három falu összes lakosának.
Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Köszöntöm a polgármestereket, a képviselő-testületek tagjait és a megjelent vendégeket.
Köszönetet mondok, hogy Gátér kezdeményezését pozitívan fogadták. Hárman erősebbek
vagyunk, többet ki tudunk harcolni. Ehhez kívánok jó egészséget és egy kis szerencsét.
Köszönöm Petőfiszállás Képviselő-testületének, hogy ezt a pillanatot ünnepélyes külsőségekkel
még ünnepélyesebbé varázsolták.
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A körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás és az Alapító Okirat
ünnepélyes aláírása.
Szász János Petőfiszállás Polgármestere
Megállapítom, hogy a képviselő-testületek részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs az együttes ülést
16 órakor bezárom.

K.m.f.
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Petőfiszállás község
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Dobosné Dr. Patyi Mária
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Toldi Zsolt
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Nagy János
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