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XI. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2012. szeptember 26-án 10 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, 

Hunyadi út 78.) megtartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen voltak: 

1. Bóta József Sándor polgármester 

2. Boda Sándor képviselő 
3. Farkas József képviselő 

4. Ficsór Kálmánné képviselő 

5. Dr. Joó Csaba képviselő 

6. Virágh Dénes képviselő 

7. Tóth Barnabás képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Majoros Viktória 

 
Napirend:  

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Ea: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

 

Bóta József Sándor polgármester: Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent 

képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, majd átadta a szót Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 

jegyzőnek. 

 

I. Napirendi pont: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az előző napi 

jegyzői értekezleten ismertették vele azt a tényt, hogy Szihalom Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának a lakosságszám alapján 2 fő köztisztviselőt kellene a járási hivatalba adni. Füzesabony 

város a részére megjelölt létszámtól többet tud biztosítani, így Szihalomra végül is 1 fő jut. Elmondta, 

hogy a Polgármesteri Hivatalban –mint az a Költségvetési rendeletből kitűnik – 5 fő köztisztviselő 

dolgozik, de a 2011. évben 2 fő köztisztviselő elment nyugdíjba, amely álláshelyekből csak 1 főé lett 

betöltve. Ez az álláshely ideiglenesen át lett csoportosítva az önkormányzathoz, mivel ide lett felvéve 

egy részmunkaidős kisegítő szociális gondozó. A fenti dolgozó 2012. szeptember 15-el állását 

felmondta, így az álláshely felszabadult. 
Lehetővé vált az, hogy az ideiglenesen átcsoportosított álláshely visszakerüljön a Polgármesteri 

Hivatalhoz és ezt az üres álláshelyet be tudjuk adni a Járási Hivatalba. 

Elmondta, ha már álláshelyekről döntenek azt is, hogy a Gondozási Központba szükségessé vált 1 fő 

felvétele, mivel az ott kisegítő szociális gondozó felmondott. A vezető gondozó talált megfelelő 

képesítésű, pályakezdő, start kártyára jogosult fiatal, ambiciózus hölgyet és azt 2012. szeptember 20-

al a Polgármester úr hozzájárulásával felvette. A felvett dolgozó közalkalmazotti státuszba került, egy 

a Gondozási Központban meglévő üres álláshelyet betöltve. 

A fentiek értelmében kéri a Képviselő-testületet járuljon hozzá az álláshely visszahelyezéséhez. 

Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Szihalom Község Önkormányzat 18/2012. (IX. 27.) rendelete a 

4/2012 (II.16) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester az 

ülést 11.00 órakor bezárta.  

 

 

Szihalom, 2012. szeptember 26.  

 

 

 

 

 
Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 

polgármester    jegyző 


