
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május  30-án a 
               Művelődési Ház Könyvtártermében  megtartott  üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
                    
Kis Jánosné  képviselő betegség miatt igazoltan van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó pályázó
                         Dr.Torma Andrea pályázó 
                           

Szász János polgármester
13 óra 10 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm a testületi 
ülésen megjelent jegyző munkakörre pályázókat,  Erdélyiné dr.Klimó Ildikót és Dr. Torma 
Andreát. Fodor Mária és Virág Ildikó pályázók egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen 
lenni az ülésen. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 6 
fő jelen van, Kis Jánosné képviselő igazoltan távol van.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Rádi Györgyi és Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. május  30-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú 
melléklete.)

1.) Jegyzői pályázatok elbírálása 
Előadó: Szász János polgármester

          

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6 igen)  elfogadja a 2011. május  30-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                        
I. napirend

Jegyzői pályázatok elbírálása

Előadó: Szász János polgármester

Homoki-Szabó József képviselő
Érintettségemet szeretném bejelenteni ennél a napirendi pontnál a Képviselő-testület felé.

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testületet  szavazzon  arról,  hogy  Homoki-Szabó  József  képviselőt 
érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárja-e.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
156/2011. (V.30.) ÖKT. határozat
Képviselő döntéshozatalból való kizárása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Homoki-
Szabó József érintettség miatt tett bejelentését és úgy határoz, hogy  – a   jegyzői 
pályázatok elbírálásánál  - Homoki-Szabó József képviselőt a döntéshozatalból 
kizárja.
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Toldi Zsolt megbízott jegyző
Ismertetem a  képviselő-testület május 25-én hozott 147/2011-es önkormányzati határozatát: 
A  pályázókat  nyilatkoztatni  kell  arra  vonatkozóan,  hogy  a  nyilvános  tárgyalásba 
beleegyeznek-e. A képviselő-testület a pályázatok beérkezésének sorrendjében meghallgatja a 
pályázókat, hozzájuk kérdést intézhet. A szavazás két fordulóban történik. Az 1. fordulóban 
valamennyi formailag megfelelő pályázatot benyújtó személy neve egy szavazólapra kerül fel. 
A  szavazás  titkos,  amelynek  lebonyolításáról  az  e  feladat  ellátásra  létrehozott 
Szavazatszámláló bizottság gondoskodik. Minden képviselő csak 1 pályázóra szavazhat az 
általa támogatott személy nevének aláhúzásával. Ha az 1. fordulóban egyik pályázó sem kapja 
meg a kinevezéshez szükséges minősített többséget, 2. fordulót kell tartani. A 2. fordulóba 
csak azok a pályázók kerülhetne be, akik az 1. fordulóban legalább kettő szavazatot kaptak. A 
2.  fordulóban  szintén  minden  képviselő  csak  1  pályázóra  szavazhat.  Amennyiben  a  2. 
fordulóban  sem  kapja  meg  egyetlen  pályázó  sem  a  kinevezéshez  szükséges  minősített 
többséget, a Képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és 30 napon belül új 
pályázatot ír ki. 
Minden olyan előírást, amely a Ktv-ben szerepel, alkalmaz a testület.

Megkérdezem  Erdélyiné  dr.Klimó  Ildikót,  hogy  a  nyilvános  ülésen  való  tárgyalásba 
beleegyezik-e vagy zárt ülés tartását kéri.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó pályázó
Kérem a zárt ülés tartását.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Dr. Torma Andreát a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik-e vagy 
zárt ülés tartását kéri.
 
Dr. Torma Andrea pályázó
Kérem a zárt ülés tartását.

A képviselő-testület  nyílt  ülését  13  óra  30  perckor  megszakítja,  és  a  képviselő-testület  a  
munkáját zárt ülés keretében folytatja.

A képviselő-testület 15 óra 45 perckor folytatja a nyílt ülését.

Szász János polgármester
Ismertetem a képviselő-testület zárt ülésén hozott 158/2011. (V.30.) ÖKT határozatát, amely a 
következő:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1990.  évi  LXV.  tv.  36.  §  (1) 
bekezdésében  foglalt  hatáskörében eljárva  minősített  többséggel  úgy határozott,  hogy  Dr. 
Torma  Andrea,  Petőfiszállás,  Tanya  604. szám  alatti  lakost  Petőfiszállás  Község 
Önkormányzat Jegyzőjévé megválasztja.

A kinevezés 2011. szeptember 1-től határozatlan időre szól. 
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A próbaidő időtartama: 3 hónap.
A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.
A munkaideje: heti 40 óra.
Alapilletménye: 241.600,- Ft
Vezetői illetménykiegészítés: 24.156,- Ft
A testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítéséről.

Szász János polgármester
Szeretném megköszönni a Jegyző Asszony eddigi munkáját és remélem, hogy augusztus 28-
ig számíthatunk a segítségére.
Köszöntöm  Dr.Torma  Andreát  az  újonnan  megválasztott  jegyzőt,  remélem  álmait, 
elképzeléseit  meg  tudja  valósítani.  Sok  örömet  kívánok  a  munkájához.  Ez  egy  olyan 
munkahely, ahol sok elvárás fogalmazódik meg vele szemben. Bízok benne, hogy a sikeres 
munkát tudjunk együtt folytatni. 

Dr.Torma Andrea nyertes pályázó
Köszönöm a bizalmat, remélem nem csalódnak bennem. 

 
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
ülését 15 óra 45   perckor bezárom.

K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt
         polgármester                                                                        megbízott jegyző

         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna                              Rádi Györgyi Magdolna 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők
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