NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2011. december 20-án megtartott
kihelyezett rendkívüli testületi ülésének
a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./ Körjegyzőség létrehozásáról

Nyírgelse, 2011. december 20.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének Encsencs
Nagyközség Polgármesteri Hivatala /Encsencs Fő út 31./ hivatali helyiségében
2011. december 20-án megtartott kihelyezett rendkívüli testületi ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési előadó is.
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontot.
1./ Körjegyzőség létrehozásáról

1./ Napirend: Körjegyzőség létrehozásáról
Görög László polgármester: Mindenki hallotta Szedlár János Encsencs
polgármestere és Nagy László Jegyző Úr az előzetes tájékoztatást, s kérem ezek
alapján a hozzászólásokat.
Pócsi Józsefné képviselő: Rendkívül korrekt az elképzelés és a tájékoztatás. Ha
úgy menne minden, mint ahogyan elmondták, akkor én támogatom a
Körjegyzőség létrehozását. Aljegyző véleményem szerint ne legyen a 2012.
évben, s majd 2013-ban visszatérünk rá. Attól is függ, hogyan zajlik majd a
munka.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én is ezzel értek egyet, az
aljegyző kérdését vessük el.
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Goda Ferencné költségvetési előadó: Én is jó lehetőségnek tartom a
körjegyzőség létrehozását, pénzügyileg is megtakarításokat eredményezhet.
Pócsi Józsefné képviselő: Minden attól is függ majd, hogy milyen karakán lesz
a jegyző, hogyan tudja majd a feladatát ellátni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha a Körjegyzőség létrehozása mellett dönt a
Képviselő- testület, akkor 3 határozatot kell meghoznia.
Először arról kell dönteni, hogy 2012. február 01-től Encsencs székhellyel,
Encsencs, Penészlek, Nyírgelse körjegyzőséget kíván létrehozni, s felhatalmazza
Encsencs polgármesterét, hogy tegye meg ezzel kapcsolatban a szükséges
lépéseket.
Másodszor arról kell dönteni, hogy a Polgármesteri Hivatal megszűnik önállóan
működni, melyet 2011. december 20-ig kell kihirdetni.
Harmadszor, el kell készíteni a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát, s
erről is külön határozatot kell hozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
90/2011.(XII.20.) h a t á r o z a t a
Körjegyzőség létrehozásáról
A Képviselő- testület
1./ Encsencs, Penészlek és Nyírgelse községek
önkormányzatainak a részvételével 2012. február 1.
napjától körjegyzőséget kíván létrehozni EncsencsPenészlek- Nyírgelse Községek Körjegyzősége
megnevezéssel.
2./ Az 1. pont szerinti körjegyzőség székhelyeként
Encsencs Község Polgármesteri Hivatala jelenlegi
székhelyét, azaz Encsencs Fő út 31. szám alatti címet
jelöli meg.
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3./ Felhatalmazza Encsencs község polgármesterét a
körjegyzőség alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás, valamint a körjegyzőség alapító
okiratának az elkészítésére.

Felelős: Encsencs község polgármestere
Határidő: 2012. január 20.

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
91/2011.(XII.20.) h a t á r o z a t a
A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának
elkészítésével kapcsolatban
A Képviselő- testület
1./ Nyírgelse Község Polgármesteri Hivatalát, mint
önálló költségvetési szervet 2012. január 31. napjával
megszűnteti.
2./ Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti
költségvetési szerv megszüntető okiratát készítse el,
döntésre terjessze elő, majd a döntést követően azt
hirdesse ki.

Felelős: jegyző
Határidő: 2011. december 20.

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
92/2011.(XII.20.) h a t á r o z a t a
a Polgármesteri
jóváhagyásáról
A Képviselő- testület
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Hivatal

megszüntető

okiratának

Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96.§. (1) bekezdése, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet
11.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján Nyírgelse Község Polgármesteri
Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012.
január 31-i hatállyal az alábbiak szerint adja ki:
A költségvetési szerv:
Neve:
Székhelye:

Nyírgelse Község Polgármesteri Hivatala
4362 Nyírgelse Kossuth u. 2.

Alapító, irányító szerv neve:

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselőtestülete
4362 Nyírgelse Kossuth u. 2.

Címe:

Megszüntető szerv neve:
Címe:

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4362 Nyírgelse Kossuth u. 2.

Megszüntető rendelkezés:

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselőtestületének
91/2011.(XII.20.) határozata.

Megszüntetés oka:

körjegyzőség alakítása, mellyel a közfeladat
ellátása hatékonyabban teljesíthető.

Megszüntetés módja:

jogutódlással (egyesítés, összeolvadás)

Megszüntetés időpontja:

2012. január 31.

A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladatot 2012. február
01. napjától Encsencs- Penészlek- Nyírgelse Községek Körjegyzősége látja
el.
A vagyon feletti rendelkezési jog:
A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi joga a továbbiakban Nyírgelse
Község Önkormányzatát illeti, kötelezettségéért az önkormányzat tartozik helyt
állni. Az önkormányzati vagyon és az előirányzatok feletti rendelkezés
Nyírgelse Község Önkormányzatát illeti meg.
A költségvetési szerv kötelezettségvállalást 2012. január 31. napjáig teljesíthet.
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Foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatott 5 fő köztisztviselő
Encsencs- Penészlek- Nyírgelse Községek Körjegyzőségi Hivatalában kerül
foglakoztatásra.
A megszűnő költségvetési szerv elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozással nem rendelkezik.

Nyírgelse, 2011. december 20.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.

k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Gyurkovics Anna
jegyzőkönyv hitelesítő

Molnárné Goda Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő
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