Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 3-20/2008.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 4-én 15 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Jelen vannak: Németh Sándor polgármester,
Mocsári Attila alpolgármester
Nagy László
Prótár Richárd
Szakonyi Imre helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita helyi képviselő
I.

Napirendek tárgyalása előtt
Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel azon a polgármester és négy fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
s kéri hogy a polgármesteri jelentést is fogadja el a testület.

1. Temetői rendelet módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Németh Sándor polgármester
3. Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Németh Sándor polgármester
4. Egyéb ügyek, bejelentések
Előadó: Németh Sándor polgármester

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.
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II.

Napirendek tárgyalása

1. Temetői rendelet módosítása
(rendelet tervezet és indokolás mellékelve)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot az ülést megelőzően megkapták. A
temető területének bővítésével szükséges volt áttekinteni a megváltási árakat is. Az urnafal
megváltási ára nagyon magas volt (50.000 Ft), ennek csökkentését javasolja. Ugyanakkor a sírhely
megváltási árak mértékét négyszeresére kellene emelni, amely még így is alacsony összeg maradna.
Prótár Richárd: A temetőben a ravatalozót is rendbe kellene tenni, belül ki kell meszelni, az ajtaját
kicserélni vagy lefesteni.
Németh Sándor: Ezeket saját emberekkel meg lehet oldani.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi
18/2008.(IX.08.) számú rendeletet
a községi köztemetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 10/2000. (V.10.) számú
rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)

2. Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
(beszámoló mellékelve)

Németh Sándor: A testületi tagok az írásos anyagot megkapták. Elmondja, hogy a fejlesztési
feladatok kivételével a teljesítés időarányos, megfelelő. A fejlesztési feladatok megoldása,
kivitelezése most vannak folyamatban, így azok teljesítése sem fog elmaradni. Javasolja a
beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

52/2008.(IX.4.)számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. Jegyzői pályázat kiírása
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy írja ki a jegyzői állásra a pályázatot,
részmunkaidős, heti 12 órás foglalkoztatással, a törvény szerinti tartalommal, az alábbiak szerint:
Határozati javaslat:
Felsőpáhok Községi Önkormányzata képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. Tv.10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.
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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: részmunkaidős (heti 12 órás) A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás
határozatlan időre szól.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,

Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés ,
 Közigazgatási szervnél szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlat,
 Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 oklevélmásolatok
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 szakvizsga-bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: kb. 2009. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Felsőpáhok Község Önkormányzata
Polgármestere (Németh Sándor) címére történő megküldésével (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ).
A borítékon fel kell tüntetni „Jegyzői pályázat”.
A pályázatot Felsőpáhok Község Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el. A
pályáztató 6 hónapos próbaidőt köt ki.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

53/2008.(IX.4.)számú határozatot:
Felsőpáhok Községi Önkormányzata képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Tv.10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős (heti 12 órás) A vezetői megbízás időtartama: A vezetői
megbízás határozatlan időre szól.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés ,
 Közigazgatási szervnél szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlat,
 Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 oklevélmásolatok
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 szakvizsga-bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Felsőpáhok Község
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Önkormányzata Polgármestere (Németh Sándor) címére történő megküldésével (8395
Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ). A borítékon fel kell tüntetni „Jegyzői pályázat”.
A pályázatot Felsőpáhok Község Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el.
A pályáztató 6 hónapos próbaidőt köt ki.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Németh Sándor polgármester

4. Egyéb ügyek, bejelentések
Németh Sándor: Mint ismert jelenleg nincs könyvtáros a településen. A mozgókönyvtári
rendszerhez tartozás, a kistérségi támogatás feltétele ennek biztosítása. Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel ennek megoldására, megfelelő személy keresésére és megbízására
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

54/2008.(IX.4.)számú határozatot:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtárosi feladatok ellátására a
megbízási szerződést az arra alkalmas személlyel megkösse.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Prótár Richárd: A sportpályán a labdavető hálók rozsdásodnak, ezt valamint a sportöltöző elejét le
kellene festeni.
Van-e elehetőség béremelésre vagy jutalmazásra a köztisztviselők illetve a közalkalmazottak
körében?
Az alsó buszmegállóhoz is kellene egy tájékoztató táblát felállítani.

Németh Sándor: A felvetett gondok megoldhatók, a béremelésre fedezetet a jövő évi
költségvetésben lehet biztosítani, jutalmazásra a bérmaradvány teremthet lehetőséget.
Mivel más napirend nem volta nyilvános ülést a polgármester 15,45 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

