Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek
képviselő-testületeinek 2015. december 17-én 17.00 órakor az Uraiújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Vasegerszegi kirendeltségének tanácskozó termében megtartott
együttes ülésén meghozott határozatok
70 /2015.(XII.17.) számú határozata
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete a Sárvári Rendőrkapitányság Répcelaki rendőrőrs
parancsnokának az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Uraiújfalu,
Vámoscsalád, Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság községek közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: önkormányzatok polgármesterei
Határidő: folyamatos
71 /2015.(XII.17.) számú határozata
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Husz Norina jegyző
Határidő: folyamatos

72 /2015.(XII.17.) számú határozata
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete, Vasegerszeg Község Képviselő-testülete az Uraiújfalui
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját
képező célokat az alábbiak szerint határozza meg:
A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok a
következők:
1.)Testület munkáját segítve:
Közreműködés a képviselő-testületek napirendi pontjai szerinti, valamint egyéb testületi
döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, a jogszabályoknak
megfelelő, célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel
a Képviselő-testületi döntések szakmai megalapozásában
2.)Hatósági munka területén
Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása,
az eljárási határidők betartása
3.)Gazdálkodással kapcsolatban
A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan, határidőre
történő teljesítése. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok rendelkezéseinek betartása.
A képviselő-testület felkéri a székhelyközség polgármesterét, hogy 2016. március 25-ig
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit 2016. március 31. napjáig határozza
meg.
Felelős: Vargyai Vilmos polgármester Uraiújfalu, dr. Husz Norina jegyző
Határidő: 2016.03.25. illetőleg 2016.03.31.

73 /2015.(XII.17.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete dr. Husz Norina jegyző 2015. évi munkájának
értékeléséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Vargyai Vilmos polgármester Uraiújfalu
Határidő: azonnal
74 /2015.(XII.17.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
jutalmazásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
1.) 2015. évre vonatkozóan jutalmat állapítanak meg a képviselő-testületek az éves
zárszámadás elfogadását követően jelentkező pénzmaradvány terhére.
2.) 2016. évi jutalom fedezeteként a képviselő – testületek a Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésébe betervezett +1 havi illetmény fedezetét jelölik meg.
Felelős: dr. Husz Norina jegyző, polgármesterek
Határidő: azonnal
75 /2015.(XII.17.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
Költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Husz Norina jegyző, polgármesterek
Határidő: azonnal
76/2015.(XII.17.) számú határozat
Uraiújfalu
Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vasegerszeg és Nagygeresd
önkormányzatok részére 2015.12.28 – tól a szociális étkeztetést az Uraiújfalui konyháról
biztosítja.
A szociális ebéd díját br. 597.- Ft összegben állapítja meg a testület, mely összeg nem
tartalmazza a szállítás költségét.
Felelős: Vargyai Vilmos Uraiújfalu polgármestere
Németh József Vasegerszeg polgármestere
Németh Lajos Nagygeresd polgármestere
Határidő: 2015.12.28 – szolgáltatás biztosítása, megállapodás megkötése

