JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok
Tárgya:
száma:
83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő üzemeltetési szerződés
jóváhagyása
84/2012.(VII.04.) Dr. Keresztes Katalin felmentése munkavégzés alól
85/2012.(VII.04.) Hegedűs Hajnalka megbízása jegyzői feladatok ellátására, az új jegyző
kinevezéséig
86/2012.(VII.04.) Pályázat kiírása jegyzői álláshely betöltésére
87/2012.(VII.04.) Képviselők által használt számítógépekről döntés
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Távolmaradását bejelentette: Csontos András és Habány György képviselő
Nem jelent meg: Kassa László képviselő
Napirend:
1./ A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása
2./ Pályázat kiírása jegyzői állásra
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi
tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Tari István és
Molnár Istvánné képviselőket javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogad.
Javasolja, hogy a kiküldött 2 napirendi pont mellé harmadiknak vegyék fel „A képviselők
laptop vásárlása” napirendi pontot. Jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 3. napirendi pont
megtárgyalását.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a bérleti szerződést azzal a kiegészítéssel
fogadjuk el, hogy december 31-ig az önkormányzat és a szolgáltató közötti bérleti szerződést
váltsa fel vagyonkezelési konstrukció.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az eddigi vízdíjakban benne volt a felújítás és
karbantartás költsége is. Most mintha ez a rész eltűnne, ezért nem szimpatikus a bérleti
szerződés, mert ezeket nem tartalmazza.
Molnár Istvánné képviselő: Nem kerülhetne az önkormányzat kezelésébe a vízszolgáltatás?
Kerek Oszkár polgármester: Nem kerülhet önkormányzati kezelésbe, viszont nagyon magas
díjak várhatók.
Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását, és a
Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
83/2012.(VII.04.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvízhálózatra vonatkozó, Heves
Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződést jóváhagyólag elfogadja, azzal a
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kiegészítéssel, hogy az üzemeltetési szerződésbe kerüljön bele külön pontban, hogy a bérleti
díjas konstrukciót 2012. december 31-ig vagyonkezelési konstrukció váltja fel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 31.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat kiírása jegyzői állásra.
Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testület tudomásul vette a jegyző lemondását, és
javaslom, hogy mentse fel a munkavégzés alól a holnapi naptól kezdődően. Ilyen formában
nem lehet együttműködni a jegyzővel, nem akarok bővebben belemenni ebbe. Mi a
véleménye a Képviselő-testületnek erről?
Tari István képviselő: Legutóbbi ülésen fel is vetettem, hogy ezek után hogy tudnak együtt
dolgozni. Javaslom a jegyzőnő felmentését, legalább tud munkát keresni a felmentési ideje
alatt.
Kerek Oszkár polgármester: A javaslat tehát az, hogy Dr. Keresztes Katalint holnaptól
mentse fel a Képviselő-testület a munkavégzés alól.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
84/2012.(VII.04.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 77/2012. (VI.27.) sz. Határozatát
visszavonja és helyette a következő határozatot hozza:
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Keresztes Katalin jegyzőnek Hort
Község Önkormányzatával fennálló közszolgálati jogviszonyáról és jegyzői kinevezéséről
2012.június 30. napjával történő lemondását tudomásul veszi, és megállapítja, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti két hónap lemondási idő
letöltése után nevezett jogviszonya 2012. augusztus 31. napjával megszűnik.
A Képviselő-testület Dr. Keresztes Katalint 2012. július 5. napjától 2012. augusztus 31.
napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól, erre az időtartamra illetményre jogosult.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Csoportot, hogy a lemondást a Magyar
Államkincstár felé jelentse le.
Felelős: Kozák Gáspárné pü. csoportvezető
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: A jegyző jogviszonya augusztus 31-én szűnik meg. A
helyettesítésével Hegedűs Hajnalkát, Visonta jegyzőjét bízzuk meg, aki elvállalja a feladatot.
Bérezése a korábbi megbízásának megfelelően történjék. Augusztus végén kell tartanunk egy
rendkívüli testületi ülést, ahol döntünk az új jegyző személyéről.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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85/2012.(VII.4.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Keresztes Katalin, a lemondási idejét
töltő jegyző munkavégzési kötelezettség alóli felmentésének idejére, és az új jegyző
kinevezéséig Hegedűs Hajnalkát, Visonta község jegyzőjét megbízza a jegyzői feladatok
ellátásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A jegyzői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. Hat hónap
próbaidő kikötését javaslom. Előnyként jelöljük meg a jogi végzettséget, bérezés pedig a
törvényi előírásoknak megfelelően történik.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
86/2012.(VII.4.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett jegyzői állás betöltésére
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület a munkakör betöltésénél 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálása során a jogi végzettség előnyt jelent.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 25.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
A képviselők laptop vásárlása.

Kerek Oszkár polgármester: Korábban már hoztunk határozatot a képviselők laptop
használatával kapcsolatban. Több képviselőnek lejárt a 3 év kihordási idő, ezért döntenünk
kell ezzel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, módosítsunk annyit, hogy laptopot, vagy
táblagépet lehessen választani.
Kerek Oszkár polgármester: Ennek nincs akadálya. Felolvassa a határozati javaslatot, és
szavazásra bocsátja annak elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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87/2012.(VII.4.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lehetővé teszi, hogy a képviselői
munkához rendszeresített laptopot a képviselő a számítógép mindenkori könyv szerinti
értékén, 3 éven túl pedig 1.000,- Ft/db áron megvásárolhassa.
A képviselői munkához rendszeresített laptop javításáról, amíg az nem kerül át a képviselő
tulajdonába, Hort Községi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A könyv szerinti érték teljes
leírása után, illetve javíthatatlanság (melyet szakértői véleménnyel kell igazolni) vagy jelentős
mértékű (a laptop beszerzési értékének 50 %-át elérő összegű) javítási költség esetén a
képviselő új munkaeszközre (választása szerint laptopra vagy táblagépre) jogosult.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést
bezárja.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Tari István
képviselő
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polgármester

Molnár Istvánné
képviselő
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