
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Bölcske Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 16-án 17 órai kezdettel tartott közös 
képviselő-testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Madocsa, Faluház 
 
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Böde 
Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. dr. Girst 
Julianna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
Napirend előtt: 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a mai közös képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 tagú testületből 6 fő jelen van. Az ülést 
megnyitom.  
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és Soós Ferencné 
Képviselőket javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – Böde 
Istvánné és Soós Ferencné képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi munkájának értékelését javaslom tárgyalásra. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi napirendet tárgyalja: 
 

1. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájának értékelése 
Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a bölcskei Képviselő-testület jelen lévő tagjait, a 
Hivatal dolgozóit. A tavalyi évi önkormányzati választást követően változást történt, a 
polgármester úr személyében új vezetője lett Bölcskének. Korábban nem ismertük 
egymást,azonban  az elmúlt év is viszonylag kevés lehetőséget adott az ismerkedésre,  mivel 
jelenleg nincsenek közös fejlesztési feladataink, amelyek elősegítenék az összekovácsolódást. 
Össze kell fognunk, meg kell ismernünk egymást, meg kell teremteni az együttműködés, mert 
ez nagyon fontos mindkét település számára.  Véleményem szerint sikerülni is fog ha a 
Képviselő-testületek, Polgármesterek és a hivatal dolgozói is ez ügyben tevékenykednek. 
Felkérem a Jegyzőt tájékoztatója megtartására.    
 



 
 
dr. Girst Julianna: Köszöntöm mindkét település Képviselő-testületét,  Hivatalok dolgozóit 
az első jegyzői beszámolóm alkalmából. Megtisztelő számomra, hogy ezt a Bölcskei Közös 
Önkormányzati Hivatal tekintetében állíthattam össze,  hogy együtt dolgozhatok a bölcskei és 
a madocsai képviselőkkel. Ibolyával a legjobb tudásunk szerint próbáltuk  összeállítani a 
beszámolót, ami talán egy kissé eltér az eddigiektől, igyekeztünk egy kissé részletesebb képet 
adni a Hivatal munkájáról. A beszámoló tartalmát szeretném összefoglalva ismertetni a 
jelenlévőkkel. A jegyző részére a beszámoló elkészítését jogszabály írja elő. A Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv, a bölcskei Hivatal és a Madocsai 
Kirendeltség együtt alkotja a közös önkormányzati hivatalt. A hivatal létszáma és személyi 
feltételek tekintetében kitérhetünk arra, hogy mennyi a támogatott álláshelyek száma, 
valamint mennyi és milyen minőségű feladatokat kell ellátniuk a dolgozóknak. Úgy 
gondolom, hogy a dolgozók mindkét településen maximálisan ellátták  feladataikat. A 
beszámolóban nem szerepel, de szeretném elmondani,  kissé kiszámíthatatlan a jövőnk, nem 
tudjuk,  hogy milyen feladatoktól kell majd megválnunk, mik azok amelyek nálunk maradnak. 
Ebből fakadóan Bölcskén már adódott problémánk. Egy munkatársunk megszüntette a 
munkaviszonyát. A bizonytalan jövő miatt új dolgozót nem tudunk alkalmazni, ezért  az  
általa végzett feladatokat fel kellett osztani a dolgozók között, akik már eddig is nagyon sok 
munkát végeztek. 
A Közös Önkormányzati Hivatal támogatott álláshelyeinek száma 13,25 fő. A bölcskei hivatal 
létszáma 8 fő, a madocsai hivatalban 5 fő dolgozik főállásban és egy fő részmunkaidőben.  A 
dolgozok végzettség szerinti megosztására jellemző, hogy lényegesen több a középfokú 
végzettséggel rendelkezők száma, a 13 főből 3 fő rendelkezik főiskolai végzettséggel. Az 
elmúlt évben Madocsán jelentősebb munkakör átcsoportosítás nem történt. Bölcskén erre sort 
kellett keríteni a pénzügyi és az igazgatási munka területén egyaránt. A közszolgálatban való 
munkavégzés elvárja a dolgozók folyamatos továbbképzését.  A munka mellett 2014. óta 
képzési tervek szerint meghatározott kreditpontot kell összegyűjteniük a továbbképzések 
során. Az idei évre tervezett képzéseket a hivatal valamennyi dolgozója sikeresen teljesítette. 
Jogszabályi előírás alapján év végi kötelező feladatunk lesz az egyéni  teljesítményértékelések 
elkészítése. 
A Hivatal tárgyi és informatikai feltételei mindkét településen biztosítottak. Az idei évben a 
bölcskei Hivatal pénzügyi és titkársági irodába új bútorokat készíttettünk, valamint mindkét 
településen új fénymásoló beszerzésére került sor. Madocsa a szoftverfejlesztések terén egy 
kicsit jobb helyzetben van, mivel már rendelkezik a temető nyilvántartó és az e-kata tárgyi 
eszköz nyilvántartó programmal. Ezek beszerzését a jövőben szorgalmazni fogom a bölcskei 
Képviselő-testületnek. A Hivatalnak az állampolgárok ügyeinek intézésén felül legfontosabb 
feladata a képviselő-testület működésének és munkájának segítése. A Bölcskei Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Pénzügyi bizottsága és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának 
előkészítését a jegyző irányítása alatt álló hivatal végzi. A Madocsai Kirendeltség 
tekintetében ezen feladatok az aljegyzőre és a kirendeltség dolgozóira hárulnak. A Madocsai 
Kirendeltség  munkáját nagy fokú önállósággal, precízen végzi, a két hivatal közötti 
együttműködés kiemelkedően jónak mondható. Az írásos beszámolóban részletesen 
összefoglaltam a hivatali munkához kapcsolódó számadatokat. Ezúton szeretném 
megköszönni a Képviselő-testületeknek, polgármester asszonynak és polgármester úrnak, 
valamint a hivatal dolgozóinak támogató munkájukat. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a jegyző asszony részletes beszámolóját. Egyúttal 
szeretném megköszönni a Képviselő-testület, a Hivatal és az önkormányzat dolgozóinak 
munkáját.  



 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket a  Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi munkájának értékeléséről készített beszámoló elfogadására. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 131/2015.(XII.16.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi munkájának értékeléséről készített beszámolót elfogadja 

 
 
Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
 
A polgármester asszony az ülést 17 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Gelencsérné Tolnai Klára                          dr. Girst Julianna 
polgármester              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Böde Istvánné                         Soós Ferencné 
jegyzőkönyv - hitelesítők 


