
Szám: 1/3/4/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én
(csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörs Művelődési Ház

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester
Szegi János         képviselő
Simon László      képviselő
Eitner József       képviselő
Szabó Sándor      képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, 
                                               Török Péter          képviselő

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester
jelen van. Távolmaradását bejelentette Kálomista Gábor képviselő és Török Péter képviselő.
Az ülést megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla.
Javasolja Szegi János és Simon László képviselő urakat.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szegi János képviselő, Simon László képviselő.

Kondor Géza polgármester:  előterjeszti  a képviselő-testületi  ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester:  szavazásra bocsátja, aki elfogadja az ülés napirendi javaslatát
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:



N a p i r e n d 

1.) Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása.
     Előterjesztő:  Kondor Géza polgármester

1.) Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kondor Géza polgármester: mindenki megkapta írásban az előterjesztést. Van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati
javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2013. (III.21.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  (továbbiakban:  Polgármesteri  hivatal)
megszüntető okiratát jóváhagyja. 

A Polgármesteri  Hivatal  2013. március 31-én történő megszűnését  a Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (Mötv.)  146/B.  §  (1)
bekezdése mondja ki. 
A  Képviselő-testület  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a  Polgármesteri  hivatal  által  ellátott  közfeladat  jövőbeni  ellátás  módját,  szervezeti
formáját  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  (a  továbbiakban:  Hivatal)
létrehozásáról  szóló megállapodásban,  illetve a Hivatal  alapító  okiratában határozta
meg;

b) az eszközök és források leltározásáért és a vagyonhasználat (Közös Önkormányzati
Hivatal felé) lebonyolításáért a jegyző felelős; határidő: 2013. március 31;

c) a  megszűnést  követő,  év  közbeni  költségvetési  beszámoló  elkészítéséért  a  hivatal
jegyzője  felelős  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési
kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.  24.)  Korm.  rendeletben
meghatározott határidőben;

d) foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedések:
d. 1. ) a Hivatal általi továbbfoglalkoztatásra 7 fő számára van lehetőség;
d.  2.)  1  fő  közterület  felügyelő  foglalkoztatása  a  hivatalról  átkerül  Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatának foglalkoztatásába;



d. 3.) 1 fő hivatalsegéd munkaviszonyát  meg kell  szüntetni,  illetve átcsoportosítani
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatához;  felelős:  jegyző, határidő: 2013. március
31. 
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  Polgármesteri
Hivatal megszűnésének törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. március 31. 

Kondor  Géza  polgármester:  több  napirendi  pont  nem volt,  megköszönte  a  részvételt  a
rendkívüli képviselő-testületi ülést 17.40 órakor berekesztette.

kmft.

Kondor Géza Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szegi János                     Simon László 

önkormányzati képviselők


