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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestületei 2013. szeptember 12-én – csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott rendkívüli együttes
nyilvános ülésről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselő
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Reikli Ferencné alpolgármester
Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond helyi képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Czeglédi Vince, Kovács Miklós, Nagy Károly helyi képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Karácsony Gyula helyi képviselő
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Igazoltan távol:
Nagy Barnabás biharkeresztesi képviselő
Bazsó Sándor bojti képviselő
Berei Zsoltné, Kovács Imre Nagykereki képviselők
Nagy János, Varga László toldi képviselők
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit,
megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi
helyzetéről szóló beszámolóra
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának
csökkentéséről, és a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos központi költségvetési
hozzájárulás igényléséről
3. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bojt Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I.
félévi helyzetéről szóló beszámolóra
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának
csökkentéséről, és a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás igényléséről
3. Különfélék
Tárgyalt napirend pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I.
félévi helyzetéről szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták. A
bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A rendező elv az, hogy az önkormányzatok külön
hozzájárulást nem tudnak fizetni, az állami támogatásból kell a feladatokat megoldani. Nagy
odafigyeléssel végzett, takarékos gazdálkodást tudnak mutatni, időarányosan fizetik a
számlákat. A forrásokat a települések beutalják a működéshez, jól működnek együtt, az
előterjesztés közel időarányos teljesítést mutat.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A bizottságok
együttes ülésén tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: A közös hivatal fenntartásának vannak pozitívumai, bizonyos
összegeket megelőlegez Biharkeresztes. Harminc napon túli tartozása senkinek nincs. Kéri a
Képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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………….. Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
……… polgármester
Határidő: 2013. szeptember 12.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
159/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2013. szeptember 12.
Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
50/2013. (IX. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. szeptember 12.

Bojt Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
82/2013. (IX. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2013. szeptember 12.

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. szeptember 12.
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Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
44/2013. (IX. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. szeptember 12.

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának
csökkentéséről, és a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás igényléséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták. A
bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A bizottságok
együttes ülésén tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Hasonló előterjesztéssel a Képviselő-testület már
találkozott, most egy újabb létszámmal csökken a közös hivatal létszáma, valamint a februári
határozatban még nem szerepelt a pályázat benyújtása. Kétféle határozati javaslatot tartalmaz
az előterjesztés, a társtelepülések határozata is szükséges a pályázathoz.
Barabás Ferenc polgármester: Nem jelent örömöt a létszámcsökkentési pályázat. Az
építéshatósági feladat megszűnt Biharkeresztesen, melynek hátrányát már számtalanszor
megtapasztalták. Az ügyintéző semmiféle jogkörrel nem rendelkezett volna, ezért
csökkentették a létszámot. A másik létszámcsökkentés egy fő pénzügyi ügyintéző álláshelyet
érint. A pénzügyi irodán dolgozó kollégák leterhelése növekedett, kéri mindenki türelmét,
amíg az átállás megtörténik. A feladatelosztást megbeszélték, kezdetben bizonyára
zökkenőkkel fog járni. Nehezebb, új feladattal kell megismerkedni. Úgy gondolják, ennyi
fővel is el tudják látni a feladatot.
Mivel kérdés, további hozzászólás nem érkezett, kéri Biharkeresztes Város képviselőit,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslattal:
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a./

b./
c./

d./

e./
f./

g./
h./

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 2013. december 31. napi hatállyal a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal létszámát 1 álláshellyel csökkenti. A létszámcsökkentésre
vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelenti.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal engedélyezett létszámát (engedélyezett álláshelyeinek számát) 2013. december
31. napjától 31 fő álláshelyben határozza meg.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontjában
meghatározott feltételek alapján, a települési önkormányzatok és társulásaik
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendeletben foglalatra tekintettel, a 26/2013.
(II. 14.) számú és 160/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozatában a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elrendelt létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel.
A létszámcsökkentést megelőző önkormányzati létszám 110 fő.
A 26/2013. (II. 14.) számú BVKt határozat alapján a létszámcsökkentésre került 1 fő,
jelen határozat alapján további 1 fő, így a létszámcsökkentést követően a kialakult
önkormányzati létszám 108 fő.
A támogatás iránti igényt a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
vonatkozásában nyújtja be az önkormányzat a létszámleépítéssel érintett 2 fő
felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire.
A létszámleépítéssel érintett dolgozók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshelyeket a Képviselő-testület legalább öt évig nem állítja vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési döntés egyszeri
költségvetési támogatásával kapcsolatos pályázati anyagot nyújtsa be, a vonatkozó
hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Felelős: Barabás Ferenc polgármester,
munkajogi intézkedések tekintetében: jegyző
Határidő: 2013. szeptember 25.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
160/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozat:
a./

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdésében biztosított
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b./
c./

d./

e./
f./

g./
h./

jogkörében eljárva 2013. december 31. napi hatállyal a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal létszámát 1 álláshellyel csökkenti. A létszámcsökkentésre
vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelenti.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal engedélyezett létszámát (engedélyezett álláshelyeinek számát) 2013. december
31. napjától 31 fő álláshelyben határozza meg.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontjában
meghatározott feltételek alapján, a települési önkormányzatok és társulásaik
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendeletben foglalatra tekintettel, a 26/2013.
(II. 14.) számú és 160/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozatában a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elrendelt létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel.
A létszámcsökkentést megelőző önkormányzati létszám 110 fő.
A 26/2013. (II. 14.) számú BVKt határozat alapján a létszámcsökkentésre került 1 fő,
jelen határozat alapján további 1 fő, így a létszámcsökkentést követően a kialakult
önkormányzati létszám 108 fő.
A támogatás iránti igényt a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
vonatkozásában nyújtja be az önkormányzat a létszámleépítéssel érintett 2 fő
felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire.
A létszámleépítéssel érintett dolgozók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshelyeket a Képviselő-testület legalább öt évig nem állítja vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési döntés egyszeri
költségvetési támogatásával kapcsolatos pályázati anyagot nyújtsa be, a vonatkozó
hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
munkajogi intézkedések tekintetében: jegyző
2013. szeptember 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told képviselő-testületeit,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal:
………. Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) számú és a 160/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozat
alapján benyújtásra kerülő létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról nyilatkozik:
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……… Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalra
vonatkozó létszámcsökkentési döntését.
……… Község Önkormányzatánál a létszámleépítéssel érintett 2 fő köztisztviselő
továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél
és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős: …………. polgármester
Határidő:
azonnal
Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
51/2013. (IX. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) számú és a 160/2013. (IX. 12.)
számú BVKt határozat alapján benyújtásra kerülő létszámcsökkentési pályázathoz az
alábbiakról nyilatkozik:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatalra vonatkozó létszámcsökkentési döntését.
Ártánd Község Önkormányzatánál a létszámleépítéssel érintett 2 fő köztisztviselő
továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési
szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Bojt Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
83/2013. (IX. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) számú és a 160/2013. (IX. 12.) számú BVKt
határozat alapján benyújtásra kerülő létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról
nyilatkozik:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatalra vonatkozó létszámcsökkentési döntését.
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Bojt Község Önkormányzatánál a létszámleépítéssel érintett 2 fő köztisztviselő
továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési
szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Felelős:
Vass Mária polgármester
Határidő: azonnal
Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) számú és a 160/2013. (IX. 12.)
számú BVKt határozat alapján benyújtásra kerülő létszámcsökkentési pályázathoz az
alábbiakról nyilatkozik:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Biharkeresztes
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatalra vonatkozó létszámcsökkentési döntését.
Nagykereki Községi Önkormányzatánál a létszámleépítéssel érintett 2 fő
köztisztviselő továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó
költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken,
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2013. (IX. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) számú és a 160/2013. (IX. 12.)
számú BVKt határozat alapján benyújtásra kerülő létszámcsökkentési pályázathoz az
alábbiakról nyilatkozik:
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatalra vonatkozó létszámcsökkentési döntését.
Told Község Önkormányzatánál a létszámleépítéssel érintett 2 fő köztisztviselő
továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési
szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

3. Különfélék
 Hozzászólások
Kiss István ártándi képviselő: Köszönetet kíván mondani Kubinyiné Szilágyi Mária
irodavezető asszonynak a végzett munkájáért, a sok előterjesztésért, a képviselők munkájának
segítéséért, amit helyettük, értük tesz.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testületek
együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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