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1. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. január 04-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2010 január 04.
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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.január.04. napján
14 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Jelen vannak: Matics János polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Puporka Ottó, Sulyan Andrásné képviselık
Tóthné Juhász Erika
2009. dec.31. ével lemondott mandátumáról: Ruga Jánosné
Igazolatlanul távol van: Urbán Sándorné képviselı
Matics János polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a megválasztott 6 fı képviselıbıl jelen van 4 fı, így az ülés határozatképes,
az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv-vezetınek, Tóthné Juhász Erika
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Puporka Ottó és Osztroluczki Pált képviselıket javasolja
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására:
1./ Jegyzıi Pályázatra beérkezett borítékok felbontása,
pályázatok elbírálása, javaslat tétel jegyzı kinevezésre
2./ Eredményes pályázat esetén „Bér Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Jegyzıje” kinevezése
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja.
Napirend elıtt:
Matics János Tisztelt képviselı társaim a mai ülést sajnálattal jegyzı nélkül kell
megtartanunk mivel a körjegyzıség 2009. dec. 31.ével megszőnt a pályázatot a körjegyzı
asszony nem írta ki ezt késıbbi információm után én írtam ki így a kötelezı határidık
betartása miatt csak most lett aktuális. Az idıpont csúszását az is elıokozta, hogy
Önkormányzatunknak nem volt Kszk. regisztrációs száma aminek a megszerzése nyolc napot
vett igénybe. Ez a probléma a körjegyzıségnél nem állt fenn mert ık ezzel rendelkeztek.
Ugyan a Képviselı-testület és személyem akik a munkáltatói joggal ill. annak gyakorlásával
fel vagyunk hatalmazva nem járultunk hozzá a körjegyzı asszony munkaviszonyának
megszüntetéséhez lásd:(2009 dec28. ülés határozata.)
De ezt sem és a körjegyzıség fennállása óta a Bér Község Önk. Képviselı-testülete döntéseit
javaslatait és polgármestere jogait és intézkedéseit nem vették figyelembe. Ez vezetett a mai
helyzethez ami évek óta rányomta bélyegét a hivatal ügyintézésére is ezt a lépést településünk
érdekében már 2008 ba meg kellett volna tenni de számunkra még az is ismeretes, hogy ennek
a helyzetnek a kialakulásában a saját képviselıink egy részétıl is támogatást kaptak.
Így kérem ma fogadják el a jegyzı nélkül tartandó testületi ülést.
Közben: Urbán Sándorné megérkezett a hivatalba Osztrolucszki Pál alpolgármester
kérdésére közölte, hogy nem vesz részt az ülésen ıt ezen téma nem érdekli és eltávozott.
Napirend:
1./ Jegyzıi Pályázatra beérkezett borítékok felbontása,
pályázatok elbírálása, javaslat tétel jegyzı kinevezésre
Matics János: T. képviselı társaim 3 db postai és a mai napon 1 db elektronikus úton beadott
pályázat érkezett. Mint látható a borítékok még felbontatlanok. Javasolom, hogy a kiírt
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pályázat szerinti elbíráláshoz való ragaszkodást mert az elkövetkezendı idıkben sok a pótolni
való szakirányú feladat .
Pályázók:
1./ Dr. Kertész János Pásztó
2./ Somogyi Mária Lırinci
3./ Hegedős Tiborné Szurdokpüspöki
4,/ Dr, Dékány László Nógrádsipek
Most, hogy megismertük a pályázatokat kérem döntsünk!
Matics János: részemrıl a 3. pályázót Hegedős Tibornét tartom a leg eredményesebbnek
mert a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelıen csak ö rendelkezik Anyakönyvi vizsgával
ami lényeges szempont mert ez csak új személlyel helyettesíthetı ami az önkormányzat
számára többlet kiadást jelentene. Tudjuk jól, hogy az idei évben több választást is le kell
bonyolítani ennek meg fı feltétele a vizsga, mely utólagos elvégzésére már nincs elég idı.
Így én Hegedős Tibornét javasolom
Kérem a további véleményeket ill. döntéseket.
Puporka Ottó: én is Hegedős Tibornét tartom a pályázatok alapján a legalkalmasabbnak.
Sulyan Andrásné: személyemben Hegedős Tibornét támogatom mivel a szakirányú
végzettségekben ıt tartom a megfelelınek.
Osztrolucszki Pál: a pályázatok áttanulmányozása után az én javaslatom is az, hogy
Hegedős Tiborné a megfelelı személy a jegyzıi munkakır betöltésére. Még az is a
véleményem, hogy könnyebben megbirkózik a feladatokkal mivel már vannak tapasztalatai
a Béri településsel kapcsolatosan.
Matics János polgármester 10 perc szünetet rendelt el:
Az ülés 15 órakor folytatódik:
Matics János: T. képviselı társaim akkor javasolom, hogy ha mindenki átgondolta a
pályázók értékelését akkor szavazzunk a jegyzı személyérıl. Én javasolom a név szerinti
nyílt szavazást. Kérem az elfogadását.
Szavazás:

Matics János:
Puporka Ottó
Sulyan Andrásné
Osztrolucszki Pál

igen
igen
igen
igen

A Képviselı-testület 4. igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzıi állásra
beadott pályázatok közül Hegedős Tiborné / Holtner Zsuzsanna 3064 Szurdokpüspöki:
Gárdonyi út 4.sz. / pályázatát fogadja el.
2./ Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje kinevezése:
Matics János: akkor a következı napirend témájában kell szavaznunk
A Képviselı-testület 4. igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2010. (I.04.) határozata
( Bér Község Önkormányzat jegyzıjének választása és kinevezése )
1./ A Képviselı-testület a pályázatok értékelése után úgy határozott, hogy a jegyzıi állásra
beadott pályázatok közül Hegedős Tiborné / Holtner Zsuzsanna 3064 Szurdokpüspöki:
Gárdonyi út 4.sz. / pályázatát fogadja el.
2./ A Képviselı-testület 2010. január. 04. ével Hegedős Tibornét / Holtner Zsuzsanna
3064 Szurdokpüspöki: Gárdonyi út 4.sz. / Bér Község Önkormányzat Jegyzıének
kinevezi
3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményérıl és
a Kinevezésrıl érintetett haladéktalanul értesítse.
4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakban a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
felelıs: Matics János polgármester
határidı: azonnal
Mivel több napirend nem lévén, Matics János polgármester megköszöni a képviselık
munkáját és az ülést 15,30.h kor bezárja.
Kmf.

---------------------------Matics János
Polgármester

-----------------------------Tóthné Juhász Erika
Jegyzıkönyv vezetı

----------------------------------------------------Puporka Ottó
Osztrolucszki Pál
jegyzıkönyv-hitelesítık
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