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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 3-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei
Józsefné képviselők
Major Istvánné okmányiroda-vezető
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégünket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányoznak dr. Pőcze Ferenc alpolgármester, Farkas
Károly, Horváth István, Németh László és Varga Istvánné képviselők, akik jelezték, hogy egyéb
elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak részt venni.
A mai ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pont:
1.) Helyettesítő jegyző kinevezése
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület - egyhangúlag - jóváhagyta a napirendi pontra tett
javaslatot.
1.) Helyettesítő jegyző kinevezése
Kossa Lajos polgármester:
A közvéleményt szeretném tájékoztatni arról, hogy a képviselő-testület május 27-i ülésén tárgyalta a
jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokat. Mivel a pályázók közül többen jelezték, hogy nem
járulnak hozzá pályázatuk nyílt ülésen történő tárgyalásához, ezért a képviselő-testület zárt ülésen
hallgatta meg a pályázókat.
Hét pályázat érkezett, a május 27-i ülésen a jelölteket meghallgatva, illetve az általuk benyújtott
pályázati anyagot megismerve a képviselő-testület úgy döntött, hogy két pályázóval további

egyeztetések lefolytatását kéri a polgármestertől, illetve a hivatal osztályvezetőitől. Ezen
egyeztetések hétfőn történnek meg, ezt követően hoz végleges döntést a képviselő-testület. Mivel a
törvényi előírások szerint május 31-ével a jegyző asszony munkaviszonya megszűnt, ezért
szükséges a mai rendkívüli ülésen tárgyalnunk a helyettesítő jegyző kinevezéséről.
Ahogy képviselőtársaim az írásos előterjesztésben értesülhettek róla, javaslatunk az, hogy 2010.
június 4-től a jegyzői álláshely betöltéséig a képviselő-testület bízza meg Nagy András Botond
sárkeresztúri jegyző urat a helyettesítés ellátásával.
Írásban kértem a sárkeresztúri polgármester úr, illetve a képviselő-testület hozzájárulását ehhez, ők
a mai ülésükön ezt megtették. A magam és a képviselő-testület nevében köszönöm a sárkeresztúri
képviselő-testületnek a támogatását.
Jegyző úrral egyeztetve tettünk javaslatot a helyettesítés ellátásának rendjére. Heti egy alkalommal,
keddi napon tartana ügyfélfogadást, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elkészül az új
kiadmányozási rend. A javadalmazást havi bruttó 100.000 Ft-ban javasoljuk megállapítani, mely
figyelembe veszi az itt eltöltött időt és felelősséget.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a jegyzői álláshely betöltéséig Aba Nagyközség képviselő-testülete Nagy
András Botond Sárkeresztúr jegyzőjét bízza meg a jegyzői teendők ellátásával, helyettesítés útján,
heti egy alkalommal, kedden ügyfélfogadás tartásával, az illetményét havi bruttó 100.000 Ft-ban
állapítsuk meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
78/2010. (VI.03.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2010. június 4-től a jegyzői álláshelyre kiírt
pályázat sikeres elbírálásáig, illetve az álláshely betöltéséig, Aba Nagyközség jegyzői feladatainak
ellátására Nagy András Botond Sárkeresztúr község jegyzőjét nevezi ki, az alábbi feltételekkel:
1. Nagy András Botond a helyettesítés ideje alatt heti egy alkalommal
köteles ügyfélfogadást tartani Abán.

–keddi napokon–

2. 2010. június 4-től a helyettesítő jegyző új kiadmányozási rendet állapít meg, mely a korábbi
évek gyakorlatát veszi figyelembe.
3. Nagy András Botond részére Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 4-től bruttó
100.000.- Ft illetményt állapít meg.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
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