ZALA MEGYE

JEGYZİKÖNYV

BAK ÉS SÁRHIDA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31. NAPJÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL.

HATÁROZAT:
31/2011. (VIII. 31.) számú együttes kt. Határozat

TÁRGYKÓD:
B8

Jegyzıkönyv
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2011. augusztus 31. napján 16,40 órai
kezdettel megtartott rendkívüli együttes ülésérıl.
Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Balogh Elemér, Farkas Tamás Attila, Németh Dezsı, Tamás Béláné, Toplak Tiborné
baki települési képviselık.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester, Bakos Tibor, Pete Istvánné sárhidai települési képviselık.
Igazoltan távol: Molnár Károly baki polgármester, Makkos István baki települési képviselı, Balogh
Tiborné, Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselık.
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné megbízott körjegyzı.
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a rendkívüli együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı települési képviselıbıl 5 fı,
a sárhidai 5 fı települési képviselıbıl 3 fı megjelent. A rendkívüli együttes ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A baki képviselı-testület 5 igen szavazattal, a sárhidai képviselıtestület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Császár László körjegyzı közszolgálati jogviszonyának ügye.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
Napirend tárgyalása:
1. Császár László körjegyzı közszolgálati jogviszonyának ügye.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

Farkas Tamás Attila baki alpolgármester átadja a szót a megbízott körjegyzınek.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı ismerteti Császár László augusztus 24. napján írt levelét,
melyet a képviselı-testületeknek címzett. A levél lényege, hogy a körjegyzı jogviszonya jelenleg is
fennáll, annak megszüntetésére a vonatkozó jogszabályok alapján közös megegyezéssel. illetve
lemondással kerülhet sor. Jelenlegi munkáltatója a jogviszony közös megegyezéssel való
megszüntetéséhez 2011. október 1. napjával hozzájárul. Ha a jogviszony megszüntetésére
lemondással kerülne sor, akkor a lemondási idı 2 hónap, melynek a letöltéséhez a jelenlegi
munkáltatója ragaszkodhat, így Bak-Sárhida Körjegyzıségén legkorábban 2011. október végén tudna
munkába állni. A fenti okok miatt kéri a képviselı-testületeket, hogy a 30/2011. számú együttes
határozatukban a kinevezés idıpontját 2011. október 1. napjára módosítani szíveskedjenek. Elmondja
még, hogy Bajánsenye polgármestere is írt levelet a képviselı-testületeknek, melyet ismertet. A levél
lényege, hogy Császár László közszolgálati jogviszonyát 2011. szeptember 30. napjával
megszüntetik, a Bak-Sárhida Körjegyzıségen 2011. október 1. napjával való hivatalba lépését
elfogadják a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. Bajánsenye-KercaszomorKerkáskápolna Körjegyzıségén a folyamatos munkavégzés, illetve a pályázati eljárás lefolytatására
rendelkezésre álló rövidsége miatt kérik a képviselı-testületeket, hogy hozzájárulni szíveskedjenek a

2

fent nevezett köztisztviselınek a ktv. 21. § (5) bekezdése alapján legalább 2011. november 30.
napjáig helyettesítésre való tovább foglalkoztatásához. A helyettesítıt heti legalább 1 munkanap és
fél munkanap idıtartamra kívánják foglalkoztatni. Kérik a képviselı-testületeket, hogy a döntésrıl
2011. szeptember 20. napjáig szíveskedjenek értesíteni. Elmondja még, hogy azért írta a levelet
Császár László, hogy az ott fennálló jogviszonyának megszüntetésére rövid az idı, ezért kérte, hogy
módosítsák a 30/2011. számú kinevezı határozatukat. A másik kérés, hogy két hónap idıtartamra
október 1-tıl november 30-ig visszajárhasson Bajánsenyére egy egész nap és egy fél munkanap
idıtartamra helyettesíteni. Elmondja még, hogy Császár László telefonon elnézést kért, hogy a mi
ülésen nem tud megjelenni. (Bajánsenye is ma ülésezik) Elmondta még, hogy a helyettesítési idı nem
fogja hátráltatni a helyi munkavégzését, mivel a kiesı helyettesítési idıt itt helyben munkaidı elıtt,
munkaidı idı után, illetve hétvégén be fogja pótolni. Kéri, hogy ezt a kijelentését nyomatékosan
értékeljék a döntésük meghozatala elıtt. Elmondja még, hogy tudja, hogy Bajánsenyén már reggel
hét órakor ott van és hét órakor már elkezd dolgozni. Ennyivel szerette volna ezt még kiegészíteni.
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés? Majd megkérdezi, hogy
mi van akkor, ha ehhez ık nem járulnak hozzá?
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogyha október 1. után nincs kinevezett jegyzı,
akkor október 1. után már nem kapja meg a körjegyzıség a támogatást az államtól, mivel csak
kinevezett jegyzı esetén jár meg az állami hozzájárulás. (ezzel anyagi hátrányba kerülnek az
önkormányzatok) Ha nem fogadják el a képviselı-testületek a kérést, akkor új pályázatot kell kiírni.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy az augusztusi ülésükön részükrıl az a
vélemény hangzott el, hogy ezt a kérést mindenképp támogatni fogják. Azért abba gondoljanak bele,
hogy a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy az állás szeptember 1-tıl betölthetı. Úgy gondolja,
hogy korrekt az, ami itt leírásra és elmondásra került, Véleménye szerint azt bele kell írni a
megállapodásba, hogy a helyettesítéssel hátrányt nem szenvedhetnek a települések ebben az átmeneti
idıszakban.
Németh Dezsı baki települési képviselı megkérdezi, hogyha másfél napot nem lesz itt a körjegyzı,
akkor a teljes fizetését kapja?
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy igen.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy ı azt mondta Sárhidán is, hogy reggel és este
pótolja, vagy szabadság terhére végzi a helyettesítést, bele kell írni a megállapodásba. A helyettesítés
50 %-át szabadságban legyen kiírva.
Németh Dezsı baki települési képviselı elmondja, hogy ık határozzák meg a helyettesítést, ha ezt
bele lehet írni a megállapodásba.
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester elmondja, hogy jobbnak tartaná, ha a körjegyzı
hétvégén nem jönne be, hanem úgy próbálná szervezni az idejét, hogy a munkáját hétközben
elvégezze. A másik, hogy a félnapokkal lenne a gond, hogy mikor kezdıdik, meg innen átutazni oda.
Nem lehetne azt csinálni, hogy a fél napot úgy veszi ki, hogy egyik héten egy napot nincs itt, a másik
héten meg két napot?
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy egy javaslat elhangzott Sárhidán, hogy most
hétfın szerdán és csütörtökön van (körjegyzıségi megállapodás alapján) ügyfélfogadás, aminek az
idıpontját szeretné hosszabbítani, errıl már váltottak szót. Akkor határozzák meg, hogy hétfın itt
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van, a keddi napot határozzák meg, hogy menjen el Bajánsenyére, szerdán ismét legyen itt,
csütörtökön reggel kijön, ott van Sárhidán, majd mehet Bajánsenyére, pénteken meg itt van. Ez
praktikusnak tőnı minden szempontból.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy a körjegyzı úr elmondta, hogy
természetesen ı ezt tudja, hogy ez olyan kötelezettséggel jár, hogy távol van, hogy szabadsággal
fogja elszámolni a kiesı napokat, másrészt meg hogy a munkafolyamatok folyamatosan történjenek,
ı azt garantálja, hogy a rábízott feladatokat el fogja látni ez alatt a helyettesítési idı alatt, ami kiesik.
Megemlítette a hétvégét is, de reggel korábban érkezik, és késıbb távozik munkaidı után.
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester elmondja, hogy a hétvégét nem javasolja, inkább azt
kellene meghatározni, hogy melyik konkrét napokon, akkor ı is tudja ütemezni a dolgait, biztos,
hogy amit itt kell elintézni a hivatalban, azt itt fogja elintézni, az, hogy utána otthon a számítógépen
mit csinál az az ı dolga. Ha ık nem szabnak egy idıkeretet, akkor ez szét fog csúszni.
Bakos Tibor sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy ık nem számlázhatják ki
Bajánsenyének az ı munkabérét?
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy ez helyettesítési díj.
A továbbiakban a képviselı-testületek a helyettesítési díjról tárgyaltak.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy ı a hétvégi munkavégzést nem javasolja.
Nem tudja senki nyomon követni, hogy hétvégén másfél napot, vagy egy órát dolgozik. A
körjegyzınek javasolni fogja, hogy a csúsztatásokat „tegye tisztába” december 31-ig. A helyettesítés
egy részét szabadságban javasolja, hogy vegye ki, a munkaidın túli idıt pedig figyelni kell.
A képviselı-testületek a helyettesítést szabadságban való kiváltását, valamint a túlmunka idejét
vitatta meg. (meghatároznák, hogy melyik napokon lenne itt tovább, vegye ki az idıarányos
szabadságát; feladattól függıen maradjon tovább itt; összeszámolták a helyettesítés idejét:12 nap,
melynek felét szabadságban vegye ki, stb.)
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester javasolja, hogy korrektül a körjegyzı az idıarányos
szabadságának a felét vegye ki a helyettesítésre, a többi napot pedig dolgozza le.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy az ülések idıtartamát is be lehet számolni.
Németh Dezsı baki települési képviselı javasolja, hogy határozzák meg, mely napokon kell itt
lennie, de kivételes esetben ettıl el lehet térni. (megállapodásban ezt rögzítsék)
Marton Csabáné megbízott körjegyzı ismerteti a határozati javaslatot. Elmondja még, hogy amely
javaslatok elhangzottak a helyettesítésre vonatkozóan, azokat a megállapodásban kell rögzíteni.
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község Önkormányzati
Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
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31/2011. számú együttes határozat:
Bak és Sárhida Községek Képviselı-testületei a 2011. augusztus 23. napján
hozott 30/2011. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Bak és Sárhida Községek Képviselı-testületei Császár László Zalaegerszeg,
Mezı utca 36. szám alatti lakost 2011. október 1. napjával körjegyzınek
kinevezi teljes munkaidıben, határozatlan idıre 6 hónap próbaidı kikötésével,
havi bruttó bére a köztisztviselıi törvényben foglaltak szerint.
A képviselı-testületek a próbaidı letelte elıtt értékelik a körjegyzı
tevékenységét.
A képviselı-testületek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Császár László
körjegyzı
Bajánsenye-Kercaszomor-Kerkáskápolna
Községek
Körjegyzıségén 2011. október 1. napjától 2011. november 30. napjáig: heti
egy teljes munkanap és egy fél munkanap idıtartamban helyettesítést
végezzen.
A képviselı-testületek felhatalmazzák Molnár Károly polgármestert a
kinevezési okmányok elkészítésével, valamint a Bajánsenye-KercaszomorKerkáskápolna Községek Önkormányzatával kötendı megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal és 2011. szeptember 1.
Felelıs: Molnár Károly polgármester
Farkas Tamás Attila baki alpolgármester megköszöni a megjelenést, a rendkívüli együttes ülést
17.20 órakor bezárja.

Kmf.
Farkas Tamás Attila
alpolgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Marton Csabáné
megbízott körjegyzı
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